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เรียนผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน :

จากการลงทะเบียนออกเสียงเลือกตั้ง ท่านได้ด�าเนินการขั้นแรกในฐานะผู้มีบทบาทในการตัดสินใจอนาคตของรัฐ California 
เพื่อเป็นการช่วยให้ท่านตัดสินใจ ส�านักงานของข้าพเจ้าจึงได้จัดท�าคู่มือแนะน�าอย่างเป็นทางการของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
นี้ขึ้น—ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ส�าหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งของท่านและการเลือกตั้งครั้งนี ้

จะมีการด�าเนินการเช่นไร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและร่างพระราชบัญญัติที่เจาะจงเฉพาะในภูมิภาคของท่าน จะอยู่ในอนุสารบัตรเลือกตั้ง
ตัวอย่างของมณฑลของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
ของผู้ออกเสียงลงคะแนนของท่าน สถานที่เลือกตั้ง หรือตรวจสอบว่าบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ของท่านส่งไปถึง
แล้วหรือไม ่สามารถดูได้ที่เว็บไซต ์www.sos.ca.gov/elections หรือโทรศัพท์ไปที่ฮอตไลน ์หมายเลข (855) 345-3933

การออกเสียงลงคะแนนเป็นเรื่องง่าย และผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ได้ลงทะเบียนแล้วทุกคนสามารถเลือกลงคะแนนเสียงทาง
ไปรษณีย ์หรือที่สถานที่การเลือกตั้งในท้องถิ่น วันสุดท้ายของการยื่นค�าร้องเพื่อขอบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย ์ที่
ส�านักงานการเลือกตั้งในมณฑลของท่านคือวันที ่27 พฤษภาคม หน่วยเลือกตั้งจะเปิดตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 20.00 น. ในวัน
เลือกตั้ง

การเข้าร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสามารถท�าได้อีกหลายวีธีด้วยกัน

• เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง อ�านวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ที่มีสิทธิ์ออก
เสียงลงคะแนนและช่วยคุ้มครองบัตรเลือกตั้งจนกว่าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะนับคะแนนจนเสร็จสิ้น

• ช่วยกระจายข่าวเกี่ยวกับวันสุดท้ายของการลงทะเบียนและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน โดยการส่งอีเมล โทรศัพท ์
แผ่นพับและโปสเตอร์

• ช่วยให้ความรู้แก่ผู้ออกเสียงลงคะแนนรายอื่นๆ เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและประเด็นต่างๆ โดยจัดกลุ่มอภิปราย
หรือ เข้าร่วมในการโต้วาทีกับเพื่อนๆ คนในครอบครัว และผู้น�าชุมชน

คู่มือนี้ประกอบด้วยชื่อเรื่องและสรุปร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนของรัฐจัดเตรียมโดย Kamala D. Harris อัยการสูงสุด 
บทวิเคราะห์บางส่วนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนและค่าใช้จ่ายที่อาจจะมีของผู้เสียภาษีจัดเตรียมโดย Mac Taylor 
นักวิเคราะห์การออกกฎหมาย ข้อโต้แย้งเพื่อสนับสนุนและต่อต้านร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนจัดเตรียมโดยฝ่ายสนับสนุนและ 
ฝ่ายคัดค้าน และเนื้อหาของกฎหมายที่เสนอได้รับการจัดเตรียมและตรวจสอบโดย Diane F. Boyer-Vine ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน ์การพิมพ์คู่มือนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ David Gerald "Jerry" Hill ผู้พิมพ์ของรัฐ

การมีตัวเลือกและมีสิทธิออกความคิดเห็นนับเป็นสิทธิพิเศษที่ดีเยี่ยมของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ข้าพเจ้าขอแนะน�า
ให้ท่านสละเวลาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละราย ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน และทราบถึงสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนของท่าน

ขอขอบคุณที่ท่านจริงจังในความรับผิดชอบตามหน้าที่พลเมือง และท�าให้เสียงของท่านมีความหมาย!

เลขาธิการแห่งรัฐ
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วิธีออกเสียงลงคะแนน
ท่านมีตัวเลือกสองตัวเมื่อลงคะแนน ท่านอาจลงคะแนนด้วยตัวเองที่หน่วยเลือกตั้งในมณฑลของท่าน หรือท่านอาจลงคะแนนทาง
ไปรษณีย์

ท่านไม่ต้องลงคะแนนในทุกการเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง คะแนนเสียงของท่านจะถูกนับส�าหรับการเลือกตั้งแต่ละอย่างที่ท่านลงคะแนนไป

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนน โปรดดูหน้า 47 ของคู่มือนี้

การออกเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งของท่านในวันเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้งจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น. ในวันเลือกตั้ง บางมณฑลยังเสนอให้มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนก�าหนด ณ 
หน่วยเลือกตั้งบางแห่งก่อนวันเลือกตั้งเช่นกัน

เมื่อท่านเดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะขอทราบชื่อของท่านแล้วตรวจสอบกับรายชื่อของทางการของผู้ออกเสียง
ลงคะแนนที่ได้ลงทะเบียนของหน่วยเลือกตั้งแห่งนั้น หลังจากที่ท่านเซ็นชื่อถัดจากชื่อในรายชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะให้บัตรลง
คะแนนที่เป็นกระดาษ รหัสผ่านที่ไม่ซ�้ากัน หรือการ์ดหน่วยความจ�าคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับระบบการลงคะแนนเสียงที่มณฑลของท่านใช้ 
ไปยังคูหาส่วนตัวแล้วเริ่มลงคะแนนเสียง

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือในเรื่องกระบวนการลงคะแนนเสียง หากท่านไม่คุ้นเคยกับวิธีการลงคะแนนเสียง ให้ถามขั้น
ตอนการใช้ระบบการลงคะแนนเสียงจากเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง หากท่านเขียนบัตรเลือกตั้งผิด ให้ถามขั้นตอนในการแก้ไขข้อผิดพลาดใน
บัตรเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง หากท่านต้องการ ท่านสามารถขอบัตรเลือกตั้งใบใหม่แล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง

กฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางก�าหนดให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกคนสามารถออกเสียงในบัตรเลือกตั้งอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระ 
ระบบการลงคะแนนเสียงบางระบบได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีความทุพพลภาพ หน่วยเลือกตั้ง 
แต่ละหน่วยต้องมีเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่อนุญาตให้ผู้ออกเสียงลงคะแนน รวมถึงคนตาบอดหรือผู้ที่พิการ
ทางสายตา สามารถออกเสียงเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยังต้องอนุญาตให้ท่านตรวจสอบตัว
เลือกการออกเสียงได้เช่นกัน และหากมีข้อผิดพลาด จะต้องให้ท่านแก้ไขตัวเลือกเหล่านั้นได้

การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

หากท่านไม่ใช่ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ถาวร (รู้จักกันในชื่อเดิมว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ถาวร) ท่านยังคงสามารถ
เลือกที่จะออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ จุลสารบัตรลงคะแนนตัวอย่างประจ�ามณฑลของท่านจะมีใบสมัครบัตร
ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์อยู่ วันสุดท้ายเพื่อขอบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์จากส�านักงานการเลือกตั้งของมณฑลของ
ท่านคือวันที่ 27 พฤษภาคม

หลังจากที่ท่านกาตัวเลือกบนบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์แล้ว ให้ใส่บัตรลงในซองอย่างเป็นทางการที่ส�านักงานการเลือกตั้งของ
มณฑลให้มาแล้วปิดผนึกซอง เซ็นชื่อที่ด้านนอกของซองตรงที่ๆ ก�าหนดไว้ ท่านอาจส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์คืนได้โดย :

• ส่งไปที่ส�านักงานการเลือกตั้งของมณฑลของท่าน

• ไปส่งด้วยตัวเองที่หน่วยเลือกตั้งหรือส�านักงานเลือกตั้งใดๆ ภายในมณฑลของท่านในวันเลือกตั้ง หรือ

• อนุมัติให้บุคคลที่สามที่กฎหมายอนุญาต (คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา ปู่ย่า/ตายาย หลาน พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว  
หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับท่าน) เพื่อส่งคืนบัตรในนามของท่านแก่หน่วยเลือกตั้งหรือส�านักงานการเลือกตั้งใดๆ 
ภายในมณฑลของท่านในวันเลือกตั้ง

ส�านักงานการเลือกตั้งของมณฑลจะต้องได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ไม่เกินเวลา 20:00 น. ในวันเลือกตั้ง ดังนั้น ท่าน
อย่าลืมส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์แต่เนิ่นๆ ก่อนถึงวันเลือกตั้ง

แม้ว่าท่านได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ท่านสามารถเปลี่ยนใจแล้วลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งของท่านในวันเลือกตั้งได้ 
น�าบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ของท่านไปยังหน่วยเลือกตั้ง แล้วมอบบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเพื่อแลกเปลี่ยนกับบัตรลง
คะแนนของหน่วยเลือกตั้ง หากท่านไม่มีบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ท่านจะได้รับอนุญาตให้ออกเสียงในบัตรเลือกตั้งชั่วคราว
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การเลือกตั้งในรัฐ California
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งเบื้องต้นแบบเปิดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองราย ก�าหนดว่าผู้สมัครรับเลือก

ตั้งทุกคนที่สมัครชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนจะต้องมีรายชื่ออยู่ในการออกเสียงลงคะแนนครั้ง

เดียวกัน ต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนน หรือเดิมเรียกว่าต�าแหน่งที่สังกัดพรรค ได้แก่ ต�าแหน่งใน 

สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ ต�าแหน่งในรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา และต�าแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ

ในการเลือกตั้งเบื้องต้นแบบเปิดและการเลือกตั้งทั่วไป ท่านสามารถออกเสียงสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดก็ได้ ไม่ว่าท่านจะระบุ

ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนว่าท่านชอบพรรคใดก็ตาม ในการเลือกตั้งเบื้องต้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งสองรายที่ได้รับ

คะแนนเสียงสูงสุด—ไม่ว่าทั้งสองรายจะชอบพรรคใดก็ตาม—จะมีสิทธิเข้าร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไป หากผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ (50 เปอร์เซ็นต์ + 1) ยังต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปอยู่

ระบบขั้นต้นแบบเปิดของรัฐ California ไม่ได้ใช้ส�าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา คณะ

กรรมการกลางประจ�ามณฑล หรือต�าแหน่งท้องถิ่น

กฎหมายของรัฐ California ก�าหนดให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในประกาศฉบับนี้

ต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนน

พรรคการเมืองไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้เข้าชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลง

คะแนนในการเลือกตั้งเบื้องต้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลง

คะแนนในการเลือกตั้งเบื้องต้น ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากประชาชน โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการจากพรรคใด

ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อให้ชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออก

เสียงลงคะแนน จะต้องระบุในบัตรลงคะแนนว่าตนชอบพรรคใด หรือไม่ชอบพรรคใดเลย แต่การระบุความชอบพรรคดังกล่าวเป็นการ

ตัดสินใจของผู้สมัครรับเลือกตั้งเอง และแสดงไว้เพื่อให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนทราบเท่านั้น การระบุดังกล่าวมิได้หมายความว่าผู้สมัคร

รับเลือกตั้งได้รับการเสนอชื่อหรือได้รับการสนับสนุนจากพรรคที่ระบุ หรือมิได้หมายความว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างพรรคดังกล่าว

กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และจะไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ออกเสียงลงคะแนน ที่จะถูกถือว่าเป็นผู้สมัคร

รับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากพรรคการเมืองใดๆ ในอนุสารบัตรลงคะแนนตัวอย่างของมณฑล พรรคต่างๆ 

สามารถแสดงรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะเข้าชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนได้ หากเป็นผู้สมัครที่

พรรคสนับสนุนอย่างเป็นทางการ 

ผู้ออกเสียงลงคะแนนคนใดก็ตามสามารถออกเสียงสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดก็ได้ที่เข้าชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อ

จากผู้ออกเสียงลงคะแนน หากผู้ออกเสียงมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่ก�าหนดเพื่อออกเสียงสนับสนุนต�าแหน่งดังกล่าว ผู้ได้รับ

คะแนนเสียงสูงสุดสองรายในการเลือกตั้งเบื้องต้น จะมีสิทธิเข้าร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อแข่งขันชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการ

เสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนถึงแม้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสองรายจะได้ระบุพรรคที่ชอบเป็นพรรคเดียวกันก็ตาม ไม่มีพรรคใด

ที่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ระบุว่าชอบพรรคตนเองให้เข้าร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไปได้ หากผู้สมัครรับเลือกตั้งรายดังกล่าวไม่

ได้เป็นหนึ่งในสองของผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งเบื้องต้น 

ต�าแหน่งทางการเมืองที่ไม่ระบุพรรค

พรรคการเมืองไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เข้าชิงต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในการเลือกตั้งเบื้องต้น และผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งเบื้องต้นมิได้เป็นผู้ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการของพรรคใดเพื่อให้เข้าชิงต�าแหน่งเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด จะไม่สามารถระบุในบัตรลงคะแนนว่าตนชอบ

พรรคใด หรือไม่ชอบพรรคใด ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองรายในการเลือกตั้งเบื้องต้น จะมีสิทธิเข้าร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไป

เพื่อชิงต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
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ค้นหาสถานที่เลือกตั้งของท่าน
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของมณฑลเป็นผู้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้ง

เมื่อท่านรับจุลสารบัตรลงคะแนนตัวอย่างประจ�ามณฑลทางไปรษณีย์สองสามสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดูหน่วยเลือกตั้งของท่านที่ปก
หลังของจุลสาร 

ส�านักงานการเลือกตั้งหลายแห่งมีการช่วยเหลือการหาหน่วยเลือกตั้งทางเว็บไซต์หรือหมายเลขโทรฟรี ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไป
ที่เว็บไซต์เลขาธิการแห่งรัฐที่ www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm หรือโทรฟรีสายด่วนส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ 
(855) 345-3933

ในวันเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น. หากท่านเข้าแถวที่หน่วยเลือกตั้งก่อนเวลา 20:00 น. ท่านจะ
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้

หากไม่มีชื่อของท่านปรากฏในรายชื่อผู้ลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้ง ท่านมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงด้วยบัตรเลือกตั้งชั่วคราว ณ หน่วยเลือก
ตั้งใดๆ ในมณฑลที่ท่านลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง

หากท่านย้ายไปอยู่ในที่อยู่ใหม่หลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2014 ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเดิมของท่านได้

ข้อก�าหนดเอกสารรับรองผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของรัฐ 
และรัฐบาลกลาง
ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ผู้มีสิทธิออกเสียงของรัฐ California ไม่ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวก่อนออกเสียงลงคะแนน หากท่านออกเสียงเป็น
ครั้งแรกหลังจากที่ได้ลงทะเบียนทางไปรษณีย์และไม่ได้ให้หมายเลขใบขับขี่ หมายเลยบัตรประจ�าตัวของรัฐ California หรือเลขสี่ตัว
สุดท้ายของหมายเลขการประกันสังคมในบัตรลงทะเบียน ท่านอาจต้องแสดงบัตรประจ�าตัวเมื่อท่านไปยังหน่วยเลือกตั้ง

รายการต่อไปนี้เป็นรายการส่วนหนึ่งของรูปแบบการแสดงอัตลักษณ์ที่ยอมรับได้มากกว่า 30 รูปแบบ ท่านสามารถไปที่เว็บไซต์ของ
เลขาธิการแห่งรัฐ แล้วหา "Help America Vote Act Identification Standards" ได้ที ่www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm

• ใบขับขี่หรือบัตรประจ�าตัวที่รัฐเป็นผู้ออกให้

• หนังสือเดินทาง

• บัตรประจ�าตัวพนักงาน

• บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

• บัตรประจ�าตัวทหาร

• บัตรประจ�าตัวนักเรียน

• บัตรประจ�าตัวของสถานออกก�าลังกาย

• บัตรประจ�าตัวของแผนประกันสุขภาพ

การลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปรับปรุงการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน หากท่านเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ หรือต้องการเปลี่ยนหรือ
เลือกพรรคการเมืองที่ชอบ

การลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนนั้นง่ายยิ่งกว่าครั้งใดๆ ด้วยแบบฟอร์มออนไลน์ที่ http://registertovote.ca.gov ยังมีแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนให้ท่านที่ส�านักงานไปรษณีย์ส่วนใหญ่ ห้องสมุด ส�านักงานส่วนราชการ และส�านักงานเลขาธิการแห่งรัฐ California
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ความช่วยเหลือส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ทุพพลภาพ

อนุสารบัตรลงคะแนนตัวอย่างของมณฑลของท่านมีค�าแนะน�าวิธีออกเสียงลงคะแนนอย่างเป็น

ส่วนตัวและเป็นอิสระของผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ทุพพลภาพ และหากหน่วยเลือกตั้งของท่าน

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ทุพพลภาพ ในอนุสารดังกล่าวก็จะแสดงสัญลักษณ์สากลของ

การเข้าถึงของผู้ทุพพลภาพไว้ 

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการกาเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน ท่านสามารถเลือก

ผู้ช่วยได้สองคนเพื่อช่วยเหลือท่านในการออกเสียงลงคะแนน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ช่วยเหลือ

ทั้งสองคนต้องไม่เป็นนายจ้าง ตัวแทนนายจ้าง หัวหน้าสหภาพแรงงาน หรือตัวแทนจาก

สหภาพแรงงานของท่าน

หากหน่วยเลือกตั้งของท่านมีบริการออกเสียงลงคะแนนแบบขับรถผ่านส�าหรับผู้ทุพพลภาพ 

ท่านสามารถเข้าไปใกล้พื้นที่ลงคะแนนให้มากที่สุด และเจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วยเลือกตั้งจะน�า

บัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมาให้ท่านลงชื่อ รวมทั้งน�าบัตรลงคะแนน และวัสดุ

อุปกรณ์ส�าหรับการออกเสียงลงคะแนนที่ท่านจ�าเป็นต้องใช้ ไม่ว่าจริงๆ แล้วท่านจะอยู่ที่ขอบ

ทางเดิน ในรถยนต์ หรือบริเวณอื่นก็ตาม โปรดติดต่อส�านักงานการเลือกตั้งประจ�ามณฑลของ

ท่านเพื่อสอบถามว่ามีบริการออกเสียงลงคะแนนแบบขับรถผ่านที่หน่วยเลือกตั้งของท่าน 

หรือไม่

เลขาธิการแห่งรัฐได้จัดท�าคู่มือแนะน�าอย่างเป็นทางการของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในรูป 

ไฟล์เสียงอ่านและฉบับพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ออกเสียงลงคะแนน 

ที่ตาบอดหรือบกพร่องทางสายตาสามารถเข้าถึงข้อมูลการออกเสียงด้วยบัตรลงคะแนนทั่ว 

ทั้งรัฐได้ คู่มือดังกล่าวจัดท�าเป็นภาษาอังกฤษ จีน ฮินดู ญี่ปุ่น เขมร เกาหลี สเปน ตากาล็อก 

ไทย และเวียดนาม หากท่านต้องการขอรับคู่มือฉบับภาษาใดก็ตามโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โปรดติดต่อสายด่วนโทรฟรีส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนของเลขาธิการแห่งรัฐ หมายเลข 

(855) 345-3933 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sos.ca.gov

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะน�าอย่างเป็นทางการของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในรูปไฟล์

เสียง MP3 ได้ด้วย โดยไปที่ www.voterguide.sos.ca.gov/audio
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เกี่ยวกับข้อโต้แย้งในบัตรเลือกตั้ง
ส�านักงานเลขาธิการแห่งรัฐไม่ได้เป็นผู้เขียนข้อโต้แย้งในบัตรเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านร่างกฎหมายการเลือกตั้งจะเป็นผู้ให้ข้อโต้แย้งที่

สนับสนุนหรือคัดค้านร่างกฎหมายการเลือกตั้ง

การเตรียมการพิเศษส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นทหารและพ�านัก
อาศัยอยู่ในต่างประเทศของรัฐ California

ในฐานะที่เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นทหารและพ�านักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ท่านสามารถส่งโทรสารหรือส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ถึง

ส�านักงานการเลือกตั้งของมณฑลของท่านได้ หากท่านส่งโทรสารบัตรลงคะแนน ท่านต้องส่งแบบฟอร์มค�าสาบานของผู้ลงคะแนนเสียงที่มีลายเซ็น

ก�ากับไว้ที่สละสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนลับของท่านด้วย ส�านักงานการเลือกตั้งของมณฑลจะต้องได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมดก่อนที่หน่วย

เลือกตั้งจะปิดลงในเวลา 20:00 น. (เวลามาตรฐานแปซิฟิก) ในวันเลือกตั้ง ไม่สามารถใช้วันที่ในตราประทับบนไปรษณีย์

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนและกรอกใบสมัครขอบัตรเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้งแบบพิเศษได้ที่ 

www.fvap.gov

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นทหารและพ�านักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ 

ให้ไปที่ www.sos.ca.gov/elections/elections_mov.htm

สร้างรายได้และสร้างความแตกต่าง . . . 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง!

นอกจากจะได้รับประสบการณ์ตรงกับเครื่องมือต่างๆ ของประชาธิปไตยของเรา เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งสามารถสร้างรายได้พิเศษส�าหรับการบริการ

อันมีค่ายิ่งในวันเลือกตั้ง

ติดต่อส�านักงานการเลือกตั้งของมณฑลของท่าน หรือโทร (855) 345-3933 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
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คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สรุป	 จัดพิมพ์ในบัตรลงคะแนนโดยสภานิติบัญญัติสรุป	 จัดพิมพ์ในบัตรลงคะแนนโดยสภานิติบัญญัติ

การโต้แย้ง การโต้แย้ง

เสียงของคุณมีความหมายว่าอย่างไร เสียงของคุณมีความหมายว่าอย่างไร

สนับสนุน
Coalition for Veterans Housing
777 S. Figueroa St., Suite 4050
Los Angeles, CA 90017
(213) 346-0400
info@yesonprop41forvets.org
www.yesonprop41forvets.org

คัดค้าน
Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

สนับสนุน
Peter Scheer
First Amendment Coalition
534 Fourth St. #B
San Rafael, CA 94901
(415) 460-5060
pscheer@firstamendmentcoalition.org
www.cnpa.com/prop42

คัดค้าน
Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

ข้อเสนอ 42 จะแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐ 

California เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
หลักฐานของสาธารณชนแห่งรัฐ 
California และกฎหมายการประชุม
โดยเปิดเผยระดับท้องถิ่น จากฝ่าย
บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทางเลือก
ประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เสนอไว้ในข้อ
เสนอนี้คือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวจากฝ่ายบริหารรัฐ 

ข้อเสนอ 42 จะย�้าถึง
สิทธิของสาธารณชนที่

จะรับรู้ว่าฝ่ายบริหารก�าลังท�าอะไร
และท�าอย่างไรตามรัฐธรรมนูญด้วย 
หน่วยงานท้องถิ่นไม่ควรจะได้รับ
อนุญาตให้ปฏิเสธค�าขอการเข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะ หรือไม่ควรห้าม
สาธารณชนเข้าร่วมประชุมด้วยโดย
ยึดเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเกณฑ์ ออก
เสียงสนับสนุน ข้อเสนอ 42

ข้อเสนอ 41 นี้
จะให้อ�านาจ

รัฐกู้เงิน (โดยการจ�าหน่าย
พันธบัตร) 600 ล้านดอลลาร์ จาก 
900 ล้านดอลลาร์ ในรูปพันธบัตร
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลง
คะแนนแล้วตั้งแต่ปี 2008 เพื่อใช้
ในโครงการสินเชื่อ CalVet เพื่อซื้อ
บ้านและที่เพาะปลูก ประเด็นคือ การ
ผันเงินเช่นนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่
ชาญฉลาดหรือไม่

ข้อเสนอ 41 กฎหมายว่า
ด้วยพันธบัตรการป้องกัน

ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของ
ทหารผ่านศึกปี 2014 จะผันกองทุน
พันธบัตรที่ผ่านการอนุมัติแล้วแต่
ยังไม่ได้น�ามาใช้จ�านวน 600 ล้าน
ดอลลาร์ เพื่อน�าไปจัดสร้างและฟื้นฟู
บ้านพักส�าหรับทหารผ่านศึกไร้ที่
อยู่จ�านวนมากของรัฐ California 
กฎหมายฉบับนี้จะสร้างบ้านราคา
ประหยัด แบบอุปถัมภ์และแบบ
ชั่วคราวส�าหรับทหารผ่านศึกไร้ที่อยู่
หรือใกล้จะไร้ที่อยู่โดยไม่เพิ่มอัตรา
การจัดเก็บภาษี

การลงคะแนนเสียงว่า ไม่ 
ส�าหรับร่างกฎหมายนี้หมาย

ถึง : รัฐจะยังต้องออกค่าใช้จ่ายบาง
รายการที่เกิดจากการอนุญาตให้
สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลของฝ่าย
บริหารท้องถิ่น ให้แก่ฝ่ายบริหารท้อง
ถิ่นต่อไป

การลงคะแนนเสียงว่า 
ใช่ ส�าหรับร่างกฎหมาย

นี้หมายถึง : รัฐจะไม่ต้องออกค่าใช้
จ่ายให้แก่ฝ่ายบริหารท้องถิ่นส�าหรับ
การปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐซึ่ง
อนุญาตให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูล
ของฝ่ายบริหารท้องถิ่นได้ตามที่รัฐ
ก�าหนด 

การลงคะแนนเสียงว่า ไม่ 
ส�าหรับร่างกฎหมายนี้หมาย

ถึง : รัฐจะไม่จ�าหน่ายพันธบัตรข้อ
ผูกพันโดยทั่วไปมูลค่า 600 ล้าน
ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเงินทุนสร้าง
บ้านราคาประหยัดส�าหรับผู้พักอาศัย
หลายครอบครัวให้แก่ทหารผ่านศึกที่
มีรายได้น้อยและไร้ที่อยู่

การลงคะแนนเสียงว่า ใช่ 
ส�าหรับร่างกฎหมายนี้

หมายถึง : รัฐจะจ�าหน่ายพันธบัตร
ภาระผูกพันทั่วไปมูลค่า 600 ล้าน
ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเงินทุนสร้าง
บ้านราคาประหยัดส�าหรับผู้พักอาศัย
หลายครอบครัวให้แก่ทหารผ่านศึกที่
มีรายได้น้อยและไร้ที่อยู่

ก�าหนดให้รัฐบาลในท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย ที่จัดให้เพื่อสาธารณชนเข้า
ประชุมในคณะกรรมการก�ากับดูแลและบันทึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก�าจัด
การช�าระเงินคืนส�าหรับค่าใช้จ่ายในความร่วมมือ  ผลที่มีต่องบประมาณ : 
การช�าระเงิน ของรัฐต่อรัฐบาลในท้องถิ่นที่ลดลงเป็นจ�านวนหลายสิบล้าน
ดอลลาร์ต่อปี  ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ ในอนาคตของรัฐบาลในท้องถิ่นที่อาจมี
เป็นจ�านวนหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปี

ให้อ�านาจออกพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปเป็นจ�านวน 600 ล้านดอลลาร์
เพื่อเป็นเคหะสถานส�าหรับครอบครัวหลายครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไร้
ที่เคหะสถานแบบเช่าในราคาย่อมเยา หรือเคหะสถานอาคารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องส�าหรับทหารผ่านศึกและครอบครัวของพวกเขา  ผลที่มีต่องบ
ประมาณ : ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของพันธบัตรของรัฐที่เพิ่มขึ้นนี้ เท่ากับ 
50 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยประมาณเป็นเวลา 15 ปี

หลักฐานของสาธารณชน การประชุมแบบเปิด การคืนเงินของรัฐต่อ

หน่วยงานในท้องถิ่น การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ

ข้อเสนอกฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหะสถาน

ของทหารผ่านศึกปี 2014

ใช่ ไม่

ข้อดี ข้อเสีย

ใช่ ไม่

ข้อดี ข้อเสีย

ข้อเสนอ
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ชื่อที่เป็นทางการและข้อมูลสรุป	 จัดท�าโดยอัยการสูงสุด

ข้อเสนอ กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของ
ทหารผ่านศึกปี 2014

กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของทหารผ่านศึกป ี2014

• ให้อ�านาจออกพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปเป็นจ�านวน 600 ล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นเคหะสถานส�าหรับครอบครัวหลาย
ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไร้ที่อยู่ เคหะสถานแบบเช่าในราคาย่อมเยา หรือเคหะสถานอาคารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส�าหรับ
ทหารผ่านศึกและ ครอบครัวของพวกเขา

• การจัดเงินทุนส�าหรับโครงการต่าง ๆ ที่ระบุถึงทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่มี ความเสี่ยงต่อการเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
และการประเมินประสิทธิผลของโครงการเคหการที่ได้เงินทุนจากพันธบัตร

• เงินที่เหมาะสมจากกองทุนโดยทั่วไปเพื่อจ่ายคืนหนี้สินค่าพันธบัตรทั้งหมด

ประเมินการวิเคราะห์สรุปการร่างกฎหมายของต้นทุนสุทธิของรัฐและผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาลในท้องถิ่น :

• ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเพื่อจ่ายคืนพันธบัตรของรัฐที่เพิ่มขึ้นนี้ เท่ากับ 50 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยประมาณ เป็นเวลา 15 ปี.

 การประเมินค่าใช้จ่ายด้านพันธบัตรของรัฐ 

การยืมเงินที่ได้รับอนุญาต 600 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายประจ�าปีโดยเฉลี่ยเพื่อจ่ายคืนหนี้สินค่าพันธบัตรทั้งหมด 50 ล้านดอลลาร์

ช่วงการจ่ายเงินคืนที่เป็นไปได้ 15 ปี
แหล่งการจ่ายเงินคืน  รายได้จากภาษีโดยทั่วไป

ภูมิหลัง

โครงการจัดหาบ้านพักของรัฐ ในเกือบทุกปี จะมีบ้านและ 
อพาร์ทเมนท์ประมาณ 150,000 แห่งสร้างขึ้นในรัฐ California 
บ้านส่วนใหญ่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดด้วยเงินส่วนตัว 
อย่างไรก็ตาม บางแห่งได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
รัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น รัฐให้เงินกู้ต้นทุนต�่า
แก่รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร นักพัฒนาเอกชน
เพื่อสนับสนุนเงินให้แก่ส่วนหนึ่งของค่าก่อสร้างบ้าน โดยทั่วไป
แล้ว บ้านที่สร้างด้วยกองทุนเหล่านี้จะต้องขายหรือให้เช่าแก่
ชาว California ที่มีรายได้ต�่า

ส่วนหนึ่งของบ้านที่สร้างขึ้นด้วยกองทุนของรัฐจะถูกจัดสรร
ไว้ให้ชาว California ที่เป็นผู้ไร้ที่อยู่ บ้านเหล่านี้จะรวมถึง
สถานสงเคราะห์ผู้ไร้ที่อยู่ บ้านพักระยะสั้น และบ้านอุปถัมภ์ 
บ้านอุปถัมภ์จะรวมที่พักพร้อมด้วยการบริการบางอย่าง รวม

ถึงการดูแลสุขภาพจิตใจและร่างกาย การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
การติดยาและติดสุรา และโครงการฝึกอบรมงาน การส�ารวจ
ของรัฐบาลกลางเดือนมกราคม 2013 ได้พบชาว California ที่
ไร้ที่อยู่ 137,000 ราย รวมถึงทหารผ่านศึกประมาณ 15,000 
ราย ทหารผ่านศึกชาว California มีโอกาสเป็นผู้ไร้ที่อยู่สูงกว่า
ผู้ที่ไม่ใช่ทหารผ่านศึกถึงสองเท่า

โครงการสินเชื่อบ้านส�าหรับทหารผ่านศึก รัฐบาลแห่งรัฐและ
รัฐบาลกลางให้การช่วยเหลือด้านสินเชื่อบ้านแก่ทหารผ่านศึก
ที่อาศัยอยู่ในรัฐ California 1.9 ล้านราย ภายใต้โครงการของ 
รัฐ รัฐจะขายพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปให้แก่นักลงทุนและ
ใช้เงินทุนนั้นเพื่อซื้อบ้านในนามของทหารผ่านศึกที่มีสิทธิ์ จาก
นั้น ทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมแต่ละคนช�าระเงินรายเดือนให้แก่รัฐ 
ซึ่งจะท�าให้รัฐช�าระเงินคืนให้แก่นักลงทุนได้ จ�านวนเงินที่ช�าระ
เหล่านี้ครอบคลุมจ�านวนเงินที่เป็นหนี้ในพันธบัตรเสมอๆ ซึ่ง

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย

การออกเสียงลงคะแนนขั้นสุดท้ายโดยสภานิติบัญญัติใน AB 639 (ข้อเสนอ 41) 
(บทที่ 727 กฎหมายปี 2013)

วุฒิสภา : คะแนนเห็นด้วย 36 คะแนนไม่เห็นด้วย 0
คณะสมัชชา : คะแนนเห็นด้วย 78 คะแนนไม่เห็นด้วย 0
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ข้อเสนอ

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย	 ต่อ

หมายความว่าโครงการนี้ด�าเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยตรง
ต่อผู้เสียภาษี ตั้งแต่ปี 2000 จ�านวนของทหารผ่านศึกที่ได้รับ
สินเชื่อบ้านใหม่ภายในโครงการนี้แต่ละปีได้ลดลงอย่างมีนัย 
ส�าคัญ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนท�าให้เกิดการลดลงนี้ รวมถึง :
(1) อัตราดอกเบี้ยการจ�านองที่ต�่ามาตลอด (2) ความพร้อม
ช่วยเหลือด้านสินเชื่อบ้านของรัฐบาลกลาง และ (3) วิกฤต
เรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อสภานิติบัญญัติเสนอร่าง
กฎหมายนี้ไว้ในบัตรออกเสียงลงคะแนน สภานิติบัญญัติยังได้
ลดจ�านวนพันธบัตรที่สามารถน�ามาใช้ส�าหรับโครงการสินเชื่อ
บ้านของทหารผ่านศึกลง 600 ล้านดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ท�าให้ยัง
มีพันธบัตรของรัฐเหลืออยู่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ส�าหรับ
สินเชื่อบ้านของทหารผ่านศึก

ข้อเสนอ

พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปใหม่ส�าหรับการจัดหาบ้านให้
ทหารผ่านศึก ร่างกฎหมายนี้จะท�าให้รัฐสามารถขายพันธบัตร
ข้อผูกพันโดยทั่วไปใหม่มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุน
เงินทุนแก่การจัดหาบ้านแบบหลายครอบครัวราคาประหยัดให้
แก่ทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต�่า พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปที่
ได้รับการอนุมัติโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้รับการช�าระคืน
ด้วยรายได้จากภาษีของรัฐ หมายความว่า ผู้เสียภาษีจะจ่ายเงิน
ส�าหรับโครงการใหม่นี้ (ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
พันธบัตรของรัฐ โปรดดู "ภาพรวมของพันธบัตรของรัฐ" ภาย
หลังในคู่มือนี)้

การจัดหาบ้านส�าหรับทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต�่า ร่าง
กฎหมายนี้จะสนับสนุนเงินค่าการก่อสร้าง การบูรณะ และการ
เข้าถือสิทธิ์ในบ้านแบบหลายครอบครัวราคาประหยัด เช่น ชุด
อาคารอพาร์ทเมนท์ รัฐจะด�าเนินการโดยให้การช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร และนัก
พัฒนาเอกชน เช่น การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า เพื่อสนับสนุนเงิน
แก่ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโครงการ บ้านที่สร้างขึ้นด้วยเงินทุน
เหล่านี้จะเช่าให้แก่ทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต�่า (และครอบครัว
ของพวกเขา) นั่นคือ ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของ
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยตามที่ปรับโดยขนาดครอบครัวและมณฑล 
ตัวอย่างเช่น จ�านวนรายได้เฉลี่ยของคนโสดที่ถือว่ามีรายได้ต�่า 
ภายใต้โครงการนี้คือประมาณ 38,000 ดอลลาร์ กฎหมายของ
รัฐก�าหนดให้บ้านเหล่านี้ต้องมีราคาประหยัด หมายความว่าค่า

เช่ารายเดือนที่ทหารผ่านศึกช�าระต้องไม่สูงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ของขีดจ�ากัดรายได้ส�าหรับโครงการ

การจัดหาบ้านส�าหรับทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ กฎหมาย
ของรัฐก�าหนดความส�าคัญการสนับสนุนเงินทุนในโครงการ
นี้แก่โครงการที่จัดหาบ้านให้แก่ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่และ
ทหารผ่านศึกที่มีความเสี่ยงของการเป็นผู้ไร้ที่อยู่ กล่าวคือ
อย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของเงินทุนจะใช้เพื่อสร้างบ้านให้แก่
ทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต�่ามาก ทหารผ่านศึกเหล่านี้มีราย
ได้น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยใน
มณฑลที่พวกเขาอาศัยอยู่ (จ�านวนเงินเฉลี่ยของรัฐส�าหรับคน
โสดที่จัดว่ามีรายได้ต�่ามากคือประมาณ 14,000 ดอลลาร)์ ส่วน
หนึ่งของเงินทุนส�าหรับทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต�่ามากจะน�าไป
ใช้เพื่อสร้างบ้านอุปถัมภ์ให้แก่ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่

บทบัญญัติอื่นๆ ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ สภานิติบัญญัติ
สามารถเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อปรับปรุงโครงการ และรัฐ
สามารถใช้เงินทุนจากพันธบัตรได้สูงถึง 30 ล้านดอลลาร์เพื่อ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการโครงการ นอกจากนี้ รัฐ
จะต้องเผยแพร่การประเมินผลโครงการประจ�าปี

ผลที่มีต่องบประมาณ

ค่าใช้จ่ายของพันธบัตร ร่างกฎหมายนี้จะยอมให้รัฐกู้ยืมเงิน
ได้สูงถึง 600 ล้านดอลลาร์ด้วยการขายพันธบัตรข้อผูกพันโดย
ทั่วไปให้แก่นักลงทุนที่จะได้รับเงินคืนโดยใช้รายได้ของภาษี
ทั่วไป ต้นทุนของตราสารหนี้เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย
และระยะเวลาที่จะช�าระค่าพันธบัตรคืน เราตั้งสมมติฐานว่า (1) 
อัตราดอกเบี้ยส�าหรับพันธบัตรเหล่านี้จะเฉลี่ยที่ 5 เปอร์เซ็นต์ 
(2) พันธบัตรจะถูกขายภายในช่วงเวลาห้าปี และ (3) พันธบัตร
จะได้รับการช�าระเงินคืนภายในระยะเวลาสิบปี จากสมมติฐาน
เหล่านี้ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียภาษีจะช�าระคืนพันธบัตรจะ เฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ เป็นเวลา 15 ปี เงินจ�านวนนี้น้อย
กว่าหนึ่งส่วนสิบของ 1 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณของรัฐ

กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของทหารผ่านศึกป ี2014

เยี่ยมชม http://cal-access.sos.ca.gov ส�าหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับข้อเสนอนี้
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โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลทหารผ่านศึก 
อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกลางล้มเหลวและไม่มีผู้อื่นด�าเนินการต่อ จึงเป็น
สิ่งที่เหมาะสมที่รัฐบาลท้องถิ่นจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่เป็นทหารรับใช้
ชาติ แม้ว่าจะเป็นไปโดยสมัครใจก็ตาม

ขอขอบคุณสภานิติบัญญัติ California ที่น�าเสนอข้อเสนอ 41 เพื่อโยก
ย้ายเงิน 600 ล้านดอลลาร์ในการกู้ยืมที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติไว้ ไป
ยังโครงการที่อาจช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ต้องการความช่วยเหลือได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าเงินที่กู้ยืมมาทั้งหมด (โดยการขายพันธบัตร) จะ
ต้องช�าระคืนพร้อมดอกเบี้ย

ในกรณีของสินเชื่อ CalVet เพื่อซื้อบ้าน (และที่เพาะปลูก) ผู้รับจะ
ต้องช�าระสินเชื่อคืนพร้อมดอกเบี้ย ในทางตรงข้าม โครงการที่เสนอส�าหรับ
ทหารผ่านศึกไร้ที่อยู่จะไม่จ่ายโดยทหารผ่านศึก (เนื่องจากพวกเขาไม่
สามารถจ่ายได)้

และอย่าลืมว่าโครงการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายที่ไม่ได้ให้แก่ผู้รับผล
ประโยชน์ที่ตั้งใจไว้โดยตรงอาจเป็นไปได้ที่จะท�าให้มีการบริหารจัดการที่ผิด
พลาดและสูญเปล่าได้

ในอนาคต วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการไร้ที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศึก
คือ การหลีกเลี่ยงการมีพันธะที่ต้องส่งกองทหารไปยังพื้นที่รบทั่วโลก การ 
"ส่งทหารไปสู้รบ" ในต่างแดนควรเป็นวิธีการสุดท้าย

GARY WESLEY

ลงคะแนนเสียงว่า ใช่ ในข้อเสนอ 41 หรือกฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการ
ป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของทหารผ่านศึกปี 2014 เพื่อสร้างบ้าน
ราคาประหยัดส�าหรับทหารผ่านศึกในรัฐ California โดยไม่ต้องขึ้นภาษี
หรือเพิ่มหนี้ให้แก่หนี้สินของรัฐ California โดยการเคลื่อนย้ายเงินจ�านวน 
600 ล้านดอลลาร์ของกองทุนที่มีอยู่และยังไม่ได้น�ามาใช้

นี่คือร่างกฎหมายที่มีความรับผิดชอบทางการเงินที่จะช่วยทหารผ่านศึกไร้
ที่อยู่หลายพันรายให้มีที่อยู่อาศัย กฎหมายนี้จะไม่สร้างภาษีใหม่หรือเพิ่มหนี้
สินใหม่ให้แก่รัฐ California จริงๆ แล้ว กฎหมายนี้จะประหยัดเงินให้แก่ผู้
เสียภาษีในด้านการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยสาธารณะ ด้วยการท�าให้
ทหารผ่านศึกไม่ต้องอาศัยอยู่ตามถนนและย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านที่ปลอดภัย
และราคาประหยัด

รัฐ California เป็นที่อยู่ของกว่าหนึ่งในสี่ของทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่
ทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา เราต้องด�าเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่
น่าตกใจนี้ แต่เรายังทราบว่ารัฐ California มีปัญหาด้านงบประมาณมาก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือเหตุผลที่ร่างกฎหมายนีจ้ะไม่เพิ่มหนี้ให้แก่หนี้
สินของรัฐ�California แต่ร่างกฎหมายจะน�ากองทุนพันธบัตรที่ได้รับอนุมัติ
ก่อนหน้านี้และยังไม่ได้น�าออกมาใช้ มาใช้เพื่อสร้างบ้านราคาประหยัดให้
แก่ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่และที่ใกล้จะไร้ที่อยู่ เราทราบว่าเราต้องท�าอะไรให้
ทหารผ่านศึกให้มากกว่านี้�และเราสามารถด�าเนินการได้โดยไม่ต้องขึ้นภาษี
ใหม่หรือเพิ่มหนี้ให้แก่หนี้สินของรัฐ�California�สักนิดเลย

ทหารผ่านศึกแต่ละรายมีความต้องการที่ไม่ซ�้ากัน และกฎหมายนี้จะช่วย
ท�าให้แน่ใจว่าเราเข้าถึงปัญหาไร้ที่อยู่ในหมู่ทหารผ่านศึกได้อย่างครอบคลุม 
กฎหมายนี้จะช่วยสร้างบ้านชั่วคราวให้แก่ทหารผ่านศึกที่พยายามหนีจาก
การไร้ที่อยู่อาศัย และสร้างบ้านอุปถัมภ์ให้แก่ทหารผ่านศึกที่มีการบาดเจ็บ
ทางร่างกาย ปัญหาสุขภาพจิต หรือโรคเครียดจากเหตุร้ายที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา ความส�าคัญจะพุ่งไปที่องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร
และรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างบ้านใหม่หรือบูรณะสถานที่ที่มีอยู่เพื่อให้ตอบ
สนองต่อความต้องการของทหารผ่านศึกในพื้นที่

ด้วยการลงคะแนนเสียงว่า ใช่ ในข้อเสนอ 41 เราสามารถด�าเนินการ
เพื่อให้แน่ใจว่าทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านคุณภาพ
ราคาประหยัด และให้โอกาสเข้าถึงบริการฝึกงาน รับค�าปรึกษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จ�าเป็นแก่ทหารผ่านศึกที่มีความเสี่ยง และเนื่องจากกฎหมายนี้
ใช้เงินที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้น�าออกมาใช้ เราสามารถมอบการบริการ
ให้แก่พวกเขาได้โดยไม่เพิ่มหนี้หรือขึ้นภาษี

ในขณะที่ความขัดแย้งในต่างประเทศของเราก�าลังจะสิ้นสุดลง 
ทหารผ่านศึกอายุน้อยจ�านวนมากถึง 45,000 นายก�าลังจะเดินทางกลับ
บ้านในรัฐ California พวกเขาได้เสียสละเพื่อประเทศชาติของเราอย่าง
มาก และบางรายจะกลับบ้านโดยไม่มีงานหรือบ้านรออยู่ เราไม่สามารถยอม
ให้ทหารผ่านศึกเหล่านี้ที่ได้รับใช้ประเทศชาติต้องถูกทิ้งให้เผชิญชีวิตโดยไม่
ได้รับการเหลียวแลได้

นั่นคือเหตุผลที่องค์กรต่างๆ เช่น American Legion, Vietnam 
Veterans of California, Veterans Village of San Diego, U.S. 
VETS และ Swords to Plowshares สนับสนุนกฎหมายนี้ องค์กรเหล่า
นี้ทราบว่าเราต้องท�าในสิ่งที่ถูกต้องต่อทหารผ่านศึกและผู้เสียภาษีของเรา

ลงคะแนนเสียงว่า ใช่ ในข้อเสนอ 41 เพื่อสร้างบ้านพักคุณภาพราคา
ประหยัดมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ให้แก่ทหารผ่านศึกของรัฐ California 
โดยไม่ต้องขึ้นภาษีหรือเพิ่มหนี้ให้แก่หนี้สินของรัฐ California เลย 
การให้เกียรติต่อการเสียสละของทหารผ่านศึกจากรัฐ California ไม่
เพียงเป็นแค่หน้าที่ของผู้ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น แต่เป็นภาระผูกพัน
พื้นฐานของเราในฐานะพลเมือง ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม 
www.yesonprop41forvets.org

สนับสนุนทหารผ่านศึกและการเสียสละของพวกเขาด้วยการลงคะแนน
เสียงว่า ใช!่

JOHN A. PÉREZ โฆษกของสมัชชาแห่งรัฐ California
LEON E. PANETTA อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
STEPHEN PECK ประธาน 
U.S. VETS

  ข้อโต้แย้งที่สนับสนุนข้อเสนอ 41 
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กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของทหารผ่านศึกป ี2014ข้อเสนอ

  ข้อโต้แย้งที่คัดค้านข้อเสนอ 41 

  การคัดค้านข้อโต้แย้งที่คัดค้านข้อเสนอ 41 

ในปี 2008 ผู้ออกเสียงลงคะแนนชาว California ได้อนุมัติพันธบัตร
มูลค่า 900 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมให้แก่โครงการสิน
เชื่อ CalVet เพื่อซื้อบ้านและที่เพาะปลูก โครงการนี้เริ่มต้นในปี 1921 
โครงการได้ช่วยทหารผ่านศึกใน California มากกว่า 400,000 รายเพื่อ
ซื้อบ้าน (และที่เพาะปลูก)

ในข้อเสนอนี้ สภานิติบัญญัติแห่งรัฐขอเสนอให้อนุมัติการใช้เงิน 600 
ล้านดอลลาร์ของร่างกฎหมายพันธบัตรก่อนหน้านี้มูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ 
(สองในสาม) ส�าหรับโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เน้นช่วยเหลือทหารผ่านศึก
ไร้ที่อยู่ จากข้อมูลของสภานิติบัญญัติ เรามีทหารผ่านศึกไร้ที่อยู่ในรัฐ 
California ประมาณ 19,000 ราย และก�าลังจะมีเพิ่มมากขึ้นอีก

หากผู้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ข้อเสนอนี้จะท�าให"้คณะกรรมการการ
เงินการจัดหาบ้านพักให้ทหารผ่านศึก" ที่จัดตั้งใหม่สามารถกู้ยืมเงินโดยการ
ขายพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปมูลค่าไม่เกิน 600 ล้านดอลลาร์ "เพื่อให้มี
การเข้าถือสิทธิ์�การก่อสร้าง�การฟื้นฟู�และการคุ้มครองรักษาบ้านอุปถัมภ์
แบบหลายครอบครัวราคาประหยัด�บ้านพักชั่วคราวราคาประหยัด�บ้านเช่า
ราคาประหยัด�หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวเพื่อ
เข้าถึงและรักษาเสถียรภาพของการจัดหาบ้าน"

จากข้อมูลของสภานิติบัญญัติ จ�านวนเงินกู้ยืม 900 ล้านดอลลาร์ (จาก
การขายพันธบัตร) ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนนส�าหรับโครงการ

สินเชื่อ CalVet ในปี 2008 นั้น ทหารผ่านศึกยังไม่ได้น�าไปใช้เพื่อซื้อบ้าน
หรือที่เพาะปลูกทั้งหมด สภานิติบัญญัติรายงานว่าอ�านาจในการกู้ยืมภายใต้
ร่างกฎหมายพันธบัตรมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้เพื่อโครงการสิน
เชื่อนี้ยังใช้ไม่หมด

ข้อเสนอนี้ได้ตั้งค�าถามส�าคัญๆ ดังนี้ :
(1) ควรน�าความสามารถในการกู้ยืม 600 ล้านดอลลาร์มาจากโครงการ

สินเชื่อ CalVet เพื่อซื้อบ้านและที่เพาะปลูก หรือไม่
(2) ควรกู้ยืมเงิน 600 ล้านดอลลาร์ (โดยการขายพันธบัตร) เพื่อมา 

สนับสนุนโครงการใหม่ส�าหรับทหารผ่านศึกของรัฐ California หรือไม่

GARY WESLEY 

ข้อเสนอ 41 กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคห
การของทหารผ่านศึกปี 2014 จะโยกย้ายเงินทุนพันธบัตรที่มีอยู่และยังไม่
ได้ใช้ที่ก่อนหน้านี้ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้อนุมัติ แต่ยังไม่ได้ถูกน�าไปใช้ ข้อ
เสนอ 41 จะไม่ขึ้นภาษีหรือเพิ่มหนี้ให้กับหนี้สินโดยรวมของรัฐ ข้อเสนอ 
41 จะอนุมัติเงิน 600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการก่อสร้างและบูรณะบ้านพัก
ราคาประหยัดส�าหรับทหารผ่านศึกไร้ที่อยู่และที่ใกล้จะไร้ที่อยู่

โครงการที่มีอยู่ที่เงินทุนนี้ได้มามีการใช้เงินน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมาก จริงๆ 
แล้ว บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Los�Angeles�Times ได้กล่าวว่า 
ร่างกฎหมายบัตรลงคะแนนต้นฉบับที่ได้อนุมัติเงินทุนนี้ "พลาดเป้าหมายใน
แง่ของการตอบสนองความต้องการของทหารผ่านศึกของรัฐ" ด้วยเหตุนี้ ข้อ
เสนอ 41 เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งต่อทหารผ่านศึก ข้อเสนอนี้จะสร้างบ้านประเภทที่
ประชากรทหารผ่านศึกของรัฐ California ต้องการ โดยไม่ต้องขึ้นภาษี

กฎหมายฉบับนี้จะโอนย้ายพันธบัตรที่อนุมัติมาก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้ นั่น
หมายความว่าข้อเสนอจะไม่เพิ่มหนี้ให้แก่หนี้สินที่ได้รับอนุมัติโดยรวมของ
รัฐ California การใช้พันธบัตรเหล่านี้จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เล็กน้อยให้กับรัฐ ในขณะที่น�าไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริการสังคม

และการดูแลสุขภาพ ดังที่หนังสือพิมพ์ L.A.�Times กล่าวว่า "ด้วยการลด
จ�านวนของทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ และเชื่อมโยงพวกเขาให้กับบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพและสุขภาพจิตที่พวกเขาต้องการได้มากขึ้น พันธบัตรสามารถ
ช่วยให้รัฐหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพและบริการสังคมบางอย่าง�ที่รัฐ
ก�าลังประสบอยู่ในทุกวันนี้" The�Times ยังระบุว่าพันธบัตรเหล่านี้ สามารถ
ช่วยให้ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่กลับเข้าสู่กลุ่มท�างานได้มากขึ้น

นี่เป็นวิธีการที่รับผิดชอบด้านการเงินที่จะท�าสิ่งที่ถูกต้องต่อทหารผ่านศึก
ของรัฐ California ลงคะแนนเสียงว่า ใช่ ในข้อเสนอ 41 เพื่อช่วยให้
ทหารผ่านศึกของรัฐ California มีบ้านที่พวกเขาต้องการ

ED FORD ผู้บัญชาการประจ�ารัฐ 
ทหารผ่านศึกจากสงครามในต่างประเทศ กรมประจ�ารัฐ California
PETER CAMERON ผู้อ�านวยการบริหาร 
Veterans Resource Center of America
JOSEPH GARCIA ผู้บัญชาการประจ�ารัฐ 
American Legion, Department of California
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ชื่อที่เป็นทางการและข้อมูลสรุป	 จัดท�าโดยอัยการสูงสุด

ข้อเสนอ หลักฐานของสาธารณชน การประชุมแบบเปิด การคืนเงินของรัฐต่อตัวแทน 

ในท้องถิ่นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ

หลักฐานของสาธารณชน การประชุมแบบเปิด การคืนเงินของรัฐต่อตัวแทนในท้องถิ่นการแก้ไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ

• ก�ำหนดให้หน่วยงำนรัฐบำลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเมือง มณฑล และเขตโรงเรียนต่ำง ๆ เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยของรัฐที่จัดให้
ส�ำหรับกำรเข้ำถึงของสำธำรณชนเพื่อกำรประชุม คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลและบันทึกของเจ้ำหน้ำที่รัฐบำล

• จ�ำกัดข้อก�ำหนดซึ่งกำรช�ำระเงินคืนของหน่วยงำนของรัฐบำลในท้องถิ่นให้แก่รัฐในกำรปฏิบัติกฎหมำยโดยเฉพำะเหล่ำนี้

ประเมินการวิเคราะห์สรุปการร่างกฎหมายของต้นทุนสุทธิของรัฐและผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาลในท้องถิ่น :

• กำรช�ำระเงินของรัฐต่อรัฐบำลในท้องถิ่นที่ลดลงเป็นจ�ำนวนหลำยสิบล้ำนดอลลำร์ต่้อปี

• ค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำลในท้องถิ่นที่อำจเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนหลำยสิบล้ำนดอลลำร์ต่อปีจำกข้อก�ำหนดของรัฐเพิ่มเติมที่เป็นไปได้เกี่ยว
กับรัฐบำลในท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลต่อสำธำรณชน

ภูมิหลัง

รัฐ California มีรัฐบาลท้องถิ่นหลายพันแห่ง ชำว California 
ได้รับกำรบริกำรจำกรัฐบำลท้องถิ่นหลำยพันแห่ง ได้แก่มณฑล 
เมือง เขตโรงเรียนและวิทยำลัยชุมชน และเขตพิเศษ (เช่น เขตดับ
เพลิง เขตกำรควบคุมน�้ำท่วม และเขตกำรประปำ) รัฐบำลท้องถิ่น
แต่ละแห่งจะมีคณะกรรมกำรปกครอง (เช่น สภำเทศบำลเมืองหรือ
คณะกรรมกำรบริหำรมณฑล) ที่ท�ำกำรตัดสินใจเกี่ยวกับโครงกำร 
กำรบริกำร และกำรปฏิบัติกำร

การเข้าถึงข้อมูลรัฐบาลท้องถิ่นโดยสาธารณะ รัฐธรรมนูญแห่ง
รัฐก�ำหนดให้กำรประชุมคณะกรรมกำรปกครองและข้อเขียนของ
เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนสำธำรณะจะต้องเปิดเผยต่อกำรตรวจสอบ
สำธำรณะ กฎหมำยรัฐสองฉบับได้ตั้งกฎระเบียบที่รัฐบำลท้องถิ่น
ต้องปฏิบัติตำมเพื่อให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและกำร
ประชุมของรัฐบำลท้องถิ่น

• กฎหมายหลักฐานของสาธารณชนแห่งรัฐ California 
กฎหมำยนี้ท�ำให้บุคคลทุกคนสำมำรถตรวจสอบและขอรับ
ส�ำเนำเอกสำรของรัฐบำลท้องถิ่นและของรัฐได้ กฎหมำย
ก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐและรัฐบำลท้องถิ่นจัดท�ำ
แนวทำงปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรส�ำหรับกำรให้ประชำชน
ทั่วไปเข้ำถึงถึงเอกสำรและเพื่อประกำศแนวทำงปฏิบัติ ณ 
ที่ท�ำกำรของหน่วยงำน

• กฎหมาย Ralph M. Brown กฎหมำยนี้ควบคุมกำร
ประชุมของคณะกรรมกำรปกครองของรัฐบำลท้องถิ่น 
กฎหมำยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรปกครองท้องถิ่นต้องแจ้ง
รำยกำรระเบียบวำระกำรประชุมแก่สำธำรณะ และจัดกำร
ประชุมในกำรอภิปรำยที่เปิดต่อสำธำรณะ

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย

การออกเสียงลงคะแนนขั้นสุดท้ายโดยสภานิติบัญญัติใน SCA 3 (ข้อเสนอ 42) 
(บทบัญญัติที่ 123 กฎหมายปี 2013)

วุฒิสภำ : คะแนนเห็นด้วย 37 คะแนนไม่เห็นด้วย 0
คณะสมัชชำ : คะแนนเห็นด้วย 78 คะแนนไม่เห็นด้วย 0
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การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย	 ต่อ

ส�าหรับเนื้อหาของข้อเสนอ 42 ดูที่หน้า 42 การวิเคราะห ์ | 15

ข้อเสนอ

การคืนเงินของรัฐส�าหรับหลักฐานของสาธารณชนและค่าใช้จ่าย
ของกฎหมาย Brown Act หลำยปีที่ผ่ำนมำ สภำนิติบัญญัติได้
แก้ไขกฎหมำยหลักฐำนของสำธำรณชนและกฎหมำย Brown 
Act เป็นครั้งเป็นครำว ควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้บำงอย่ำงได้เพิ่ม
ควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยให้แก่รัฐบำลท้องถิ่น ตำมปกติแล้ว 
รัฐจะต้องช�ำระเงินแก่รัฐบำลท้องถิ่นส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำล
ท้องถิ่นเหล่ำนั้นเมื่อควำมรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้น นั่นคือข้อก�ำหนด
ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐพิจำรณำเมื่อตรวจทำนข้อเสนอที่เพิ่มค่ำใช้จ่ำย
ให้รัฐบำลท้องถิ่น ภำยใต้กฎหมำยปัจจุบัน รัฐจะต้องช�ำระเงินให้
แก่รัฐบำลท้องถิ่นส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำส่วนหนึ่งของกฎหมำย
หลักฐำนของสำธำรณชนไปปฏิบัติ (เช่น ข้อก�ำหนดเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนทั่วไปที่ต้องกำรบันทึกข้อมูลต่ำงๆ และเพื่อแจ้งให้บุคคล
ที่ต้องกำรบันทึกทรำบว่ำจะสำมำรถให้บันทึกได้หรือไม่) ขณะนี้
ยังไม่ทรำบจ�ำนวนเงินที่รัฐต้องคืนรัฐบำลท้องถิ่นส�ำหรับค่ำใช้จ่ำย
กฎหมำยหลักฐำนของสำธำรณชน แต่ประเมินว่ำน่ำจะเป็นจ�ำนวน
หลำยสิบล้ำนดอลลำร์ต่อปี นอกจำกนั้น รัฐได้ช�ำระเงินแก่รัฐบำล
ท้องถิ่นส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เป็นผลมำจำกบำงส่วนของกฎหมำย 
Brown Act ไปก่อนหน้ำนี้แล้ว อย่ำงไรก็ตำม ผู้ออกเสียงลง
คะแนนของรัฐ California ได้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ
ในปี 2012 เพื่อตัดควำมรับผิดชอบของรัฐในกำรช�ำระเงินให้แก่
รัฐบำลท้องถิ่นส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยกฎหมำย Brown Act 

ข้อเสนอ

ร่ำงกฎหมำยนี้ :
• จะเพิ่มข้อก�ำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐที่ให้รัฐบำลท้องถิ่น

ปฏิบัติตำมกฎหมำยหลักฐำนของสำธำรณชนและกฎหมำย 
Brown Act

• จะตัดควำมรับผิดชอบของรัฐในกำรช�ำระเงินให้แก่รัฐบำล
ท้องถิ่นส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยเหล่ำนี ้
(ดังที่ระบุไว้ด้ำนบน ควำมรับผิดชอบของรัฐในกำรช�ำระเงิน 
ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยของกฎหมำย Brown Act ท้องถิ่นได้ถูก
ตัดออกไปในปี 2012)

ร่ำงกฎหมำยนี้จะใช้กับข้อก�ำหนดปัจจุบันของกฎหมำยเหล่ำนี้ 
รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตใดๆ ของกฎหมำยฉบับใดฉบับ
หนึ่งที่ท�ำขึ้นเพื่อปรับปรุงกำรเข้ำถึงสำธำรณะต่อข้อมูลหรือกำร
ประชุมของรัฐบำล

ผลที่มีต่องบประมาณ

ผลต่อค่าใช้จ่ายของรัฐและรายได้ท้องถิ่น ด้วยกำรตัดควำมรับผิด
ชอบของรัฐในกำรช�ำระเงินส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำลท้องถิ่นเพื่อ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยหลักฐำนของสำธำรณชน ร่ำงกฎหมำยจะมีผล
ท�ำให้รัฐประหยัดเงินและรัฐบำลท้องถิ่นมีรำยได้ลดลงในจ�ำนวนที่
เท่ำกัน ผลกระทบน่ำจะเป็นมูลค่ำหลำยสิบล้ำนดอลลำร์ต่อปี

ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายท้องถิ่นที่มีโอกาสเกิดขึ้น ร่ำงกฎหมำย
นี้อำจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในอนำคตของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
เนื่องจำกภำยใต้ข้อเสนอ 42 รัฐสำมำรถท�ำกำรเปลี่ยนแปลงต่อ
กฎหมำยหลักฐำนของสำธำรณชน และรัฐไม่ต้องช�ำระเงินค่ำ
ใช้จ่ำยให้แก่รัฐบำลท้องถิ่น ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำจท�ำการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมำยนี้มำกเกินกว่ำที่ควรจะเป็น ในกรณีนี้ รัฐบำล
ท้องถิ่นอำจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปี
ในอนาคต 

หลักฐานของสาธารณชน การประชุมแบบเปิด การคืนเงินของรัฐต่อตัวแทน 

ในท้องถิ่นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ

เยี่ยมชม http://cal-access.sos.ca.gov ส�าหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับข้อเสนอนี้
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หลักฐานของสาธารณชน การประชุมแบบเปิด การคืนเงินของรัฐต่อตัวแทน 

ในท้องถิ่น การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ

16 | ข้อโต้แย้ง	 ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นความคิดเห็นของผู้แต่ง และยังไม่มีหน่วยงานทางการใดๆ ได้ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแม่นย�า

ข้อเสนอ

  ข้อโต้แย้งที่สนับสนุนข้อเสนอ 42 

  การคัดค้านข้อโต้แย้งที่สนับสนุนข้อเสนอ 42 

ผู้สนับสนุนนั้นถูกต้องแล้วที่ว่า "ข้อเสนอ	42	จะก�ำจัดควำมเป็นไปได้ที่
หน่วยงำนท้องถิ่นสำมำรถ [อย่างถูกกฎหมาย] ปฏิเสธค�ำขอข้อมูลสำธำรณะ
หรือไม่ให้เข้ำรับฟังกำรประชุมเนื่องจากค่ำใช้จ่ำย" จากการปฏิบัติตาม
กฎหมายแห่งรัฐเหล่านั้น ข้อเสนอจะท�าการดังกล่าวโดยการก�าหนดค่าใช้
จ่ายในการปฏิบัติตามให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น มีทางเลือกคือการขอให้รัฐบาล
แห่งรัฐเป็นผู้ช�าระเงิน

หลายปีที่ผ่านมา ผมได้ให้ข้อโต้แย้งเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายบัตรลง
คะแนนของรัฐและท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนจะได้รับข้อมูลเกี่ยว
กับร่างกฎหมายก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน

ผมยังได้ใช้กฎหมายหลักฐานของสาธารณชนและการประชุมแบบเปิดแห่ง
รัฐ California เพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
เมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านั้น อาจมีการฟ้องร้องคดีแพ่งได้ และการ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจถูกรายงานต่อคณะลูกขุนใหญ่ที่
สอบสวนหน่วยงานของรัฐบาลของมณฑล

อย่างไรก็ตาม ความสามารถของบุคคลในการสร้างความแตกต่าง แม้ว่า
จะอยู่ในระดับท้องถิ่นก็ตาม ได้ถูกริดรอนลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วย

อิทธิพลของเงินจ�ำนวนมหำศำล และด้วยการมอบอ�านาจให้แกห่น่วยงำน
ระดับภูมิภำคหลายแห่งทั่วทั้งรัฐ California ที่น�าโดยสมาชิกคณะกรรมการ
ทีไ่ม่เคยได้รับเลือกตั้งเข้ารับต�าแหน่งระดับภูมิภาคเหล่านั้นเลย

ตัวอย่างเช่น ใน San Francisco Bay Area หน่วยงานระดับภูมิภาค
เพิ่งลงมติยอมรับแผนที่จะให้ผู้อาศัยใหม่ๆ หลายล้านคนกระจุกอยู่ในพื้นที่
การขนส่งนครบาลที่มีอยู่ ช่องเดินเฉพาะรถบัสก�าลังถูกสร้างขึ้น ช่องเดินรถ 
HOV (รถมวลชน) ก�าลังถูกแปลงไปเป็น "ช่องเดินรถด่วน" ที่ให้มีผู้จ่ายค่า
ผ่านทางใช้ด้วย

ช่องเดินรถบนฟรีเวย์อาจกลายเป็นช่องเดินรถที่คิดค่ำผ่ำนทำงในอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้า สิ่งนี้ก�าลังเกิดขึ้นทั่วประเทศ

GARY WESLEY

ทุกคนเคยได้ยินค�าพูดเก่าๆ ที่ว่า "คุณไม่สามารถสู้กับศาลากลางได้" นั่น
กลายเป็นว่าไม่เป็นความจริงเลย ชาว California หลายล้านคนที่ต้องการ
ค�าตอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการในเมือง มณฑล เขตโรงเรียน 
หน่วยงานการปะปา และหน่วยงานรัฐบาลทุกชนิด และใช้ข้อมูลที่พวกเขา
ได้มาเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองและส่งผลต่อนโยบายสาธารณะใน
แง่ที่ดี

เครื่องมืออันทรงพลัง เช่น กฎหมายหลักฐานของสาธารณชนแห่งรัฐ 
California ท�าให้พลเมืองและธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลบันทึกที่จ�าเป็น
เพื่อให้ค�าแนะน�าและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กฎหมายการประชุมแบบเปิด Ralph M. Brown จะท�าให้เรามีสิทธิ์เข้าไป
ในห้องประชุมและแสดงความเห็นในขณะที่มีการพัฒนานโยบายในระหว่าง
การประชุมสภาเทศบาลเมือง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน 
และเขตพิเศษ

ในปี 2004 กฎหมายเหล่านี้ที่ให้ชาว California มีสิทธิ์ในการเข้าถึง
หลักฐานของสาธารณชนและเข้าร่วมในการประชุมขององค์กรสาธารณะ
ท้องถิ่นได้ถูกท�าให้ทรงพลังมากขึ้น เมื่อผู้ออกเสียงลงคะแนนกว่า 
82 เปอร์เซ็นต์ได้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรัฐที่กล่าวเป็น
บางส่วนไว้ว่า : "บุคคลมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุระของ
บุคคล และดังนั้น การประชุมขององค์กรสาธารณะและข้อเขียนของเจ้า
หน้าที่และหน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยให้มีการตรวจสอบสาธารณะ"

อย่างรก็ตาม ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา บทบัญญัติส�าคัญๆ ของกฎหมาย
ที่ดีเยี่ยมเหล่านี้ได้ถูกกดดันเมื่อรัฐประสบปัญหาอย่างหนักจากวิกฤตงบ
ประมาณ กล่าวอย่างกระชับก็คือ รัฐและรัฐบาลท้องถิ่นไม่สามารถตกลง
กันได้มานานแล้วเกี่ยวกับจ�านวนและระดับของการสนับสนุนการเงินของรัฐ
ส�าหรับค่าใช้จ่ายท้องถิ่นจากการปฏิบัติตามสิทธิพลเมืองของประชาชนทั่วไป
ในการเข้าถึงรัฐบาล ในบางครั้ง บทบัญญัติส�าคัญๆ ของกฎหมายเหล่านี้จึง
กลายเป็นทางเลือกของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นเนื่องจากการตัดสินใจที่ยาก

ล�าบากที่ท�าขึ้นในกระบวนการจัดท�างบประมาณของรัฐ แม้ว่ารัฐบาลส่วน
ใหญ่ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปในช่วงเวลาสั้นๆ ที่มีปัญหางบประมาณ 
แต่สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่ควรขึ้นอยู่กับความเมตตาของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

ข้อเสนอ 42 จะสร้างความชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ไม่ใช่รัฐที่
ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายการเข้าถึง
ของเรา ข้อเสนอนี้จะรับประกันการเข้าถึงบันทึกและการประชุมสาธารณะที่
ส�าคัญต่อการเปิดโปงและต่อสู้กับการทุจริตของรัฐ เช่น การทุจริตที่พลเมือง
ของเมือง Bell ได้ประสบมาเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐก่ออาชญากรรม และ
ผลาญทรัพย์สินของเมืองไป

ข้อเสนอ 42 จะย�้าถึงสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในการ
รับทราบถึงสิ่งที่รัฐบาลก�าลังท�าและวิธีการท�า ข้อเสนอนี้จะเพิ่มอ�านาจอิสระ
ให้แก่กฎหมายของรัฐที่ก�าหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายการ
ประชุมแบบเปิดและกฎหมายหลักฐานของสาธารณชน และการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตของกฎหมายเหล่านั้นที่ท�าขึ้นโดยสภานิติบัญญัติ

ข้อเสนอ 42 จะก�าจัดความเป็นไปได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นจะปฏิเสธค�าขอ
ข้อมูลสาธารณะใดๆ หรือไม่ให้เข้ารับฟังการประชุมเนื่องจากค่าใช้จ่าย ดัง
ที่ Thomas Jefferson ได้กล่าวไว้ว่า "ข้อมูลคือสกุลเงินของประชาธิปไตย" 
บอกให้ข้าราชการทั้งหลายทราบด้วยว่า ประชาชน (ไม่ใช่รัฐบาล) ต้อง
ตัดสินใจว่าเราจ�าเป็นต้องรู้อะไร ลงคะแนนเสียงว่า ใช่ ในข้อเสนอ 42

MARK LENO สมาชิก  
วุฒิสภาแห่งรัฐ California
THOMAS W. NEWTON กรรมการบริหาร 
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งรัฐ California
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หลักฐานของสาธารณชน การประชุมแบบเปิด การคืนเงินของรัฐต่อตัวแทน 

ในท้องถิ่น การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ

ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นความคิดเห็นของผู้แต่ง และยังไม่มีหน่วยงานทางการใดๆ ได้ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแม่นย�า	 ข้อโต้แย้ง | 17

ข้อเสนอ

  ข้อโต้แย้งที่คัดค้านข้อเสนอ 42 

  การคัดค้านข้อโต้แย้งที่คัดค้านข้อเสนอ 42 

เจ้าหน้าที่และนักการเมืองเป็นผู้ด�าเนินการรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งอาจต้องการ
หรือไม่ต้องการที่จะแบ่งปันข้อมูล หรือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนที่จะ
ท�าการตัดสินใจ

ในปี 2004 ผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐ California ได้อนุมัติการเสนอ
บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรัฐที่ออกแบบมาเพื่อหยุดยั้งการย้อนกลับ
ของกฎหมายรัฐทีร่ับรองการเข้าถึงหลักฐานของสาธารณชนมากมายและ
บังคับว่าต้องจัดการประชุมขององค์กรนิติบัญญัติของรัฐบาลท้องถิ่นต่อ
สาธารณะ และว่าการตัดสินใจขององค์กรนิติบัญญัติท้องถิ่นจะท�าได้ก็ต่อเมื่อ
หลังจากที่เปิดโอกาสรับฟังความเห็นสาธารณะเท่านั้น (รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ	
California	มำตรำ	I	หมวด	3(b))

รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งตอบโต้ด้วยการแย้งว่า บทบัญญัติใหม่ใน
รัฐธรรมนูญนี้ไม่สามารถแทนที่บทบัญญัติอื่นของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 
(มำตรำ	XIII	B	หมวด	6) ซึ่งก�าหนดให้รัฐต้องช�าระเงินให้แก่รัฐบาลท้อง
ถิ่นส�าหรับค่าใช้จ่ายในการน�าค�าสั่งของรัฐใหม่ใดๆ ไปปฏิบัติ

ข้อเสนอ 42 จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California เพื่อ
สร้างความชัดเจนว่า รัฐไม่จ�าเป็นต้องช�าระเงินให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายการประชุมแบบเปิดที่น�ามาบังคับใช้
กับรัฐบาลท้องถิ่น (กฎหมาย Brown	Act—ประมวลกฎหมายว่าด้วย
การปกครองหมวด 54950–54963) หรือตามกฎหมำยหลักฐำนของ
สำธำรณชน (ประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครองหมวด 6250–6270) 
ดังที่ได้ท�าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือที่จะเปลี่ยนแปลงในภายหลัง—ตราบ
ใดก็ตามที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ "มีกำรแสดงให้เห็นว่ำกำรบัญญัติกฎหมำย
จะส่งเสริมวัตถุประสงค์ของ" การรับรองโดยรัฐธรรมนูญของการเข้าถึงและ
ความเห็นสาธารณะ

ปัญหาหลักที่มีในข้อเสนอนี้คือ ผู้ออกเสียงลงคะแนนจะเชื่อว่ารัฐบาลท้อง
ถิ่นหรือรัฐบาลแห่งรัฐควรเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมาย
แห่งรัฐที่ส�าคัญเหล่านั้นกันแน่

GARY WESLEY 

ประชาธิปไตยของเราขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมที่มีความรู้เป็นอย่างดีและที่
กระตือรือร้นในรัฐบาล ข้อเสนอ 42 เป็นร่างกฎหมายง่ายๆ ที่จะปกป้องสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่จะรับทราบวิธีที่รัฐบาลด�าเนินธุรกิจของเรา

ข้อโต้แย้งหลักของ Wesley ที่คัดค้านข้อเสนอ 42 ได้ชี้ให้เห็นข้อเท็จ
จริงมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เราเห็นด้วย แต่ข้อโต้แย้งนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลที่
ว่าท�าไมหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นจึงควรขอให้รัฐเป็นผู้ช�าระเงินค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพของข้อมูลของท่าน เช่น 
กฎหมายหลักฐานของสาธารณชนของรัฐ California และกฎหมายการ
ประชุมแบบเปิด Ralph M. Brown

การปฏิบัติตามกฎหมายแห่งรัฐและท้องถิ่นที่ก�าหนดให้มีการประชุมแบบ
เปิดและการเข้าถึงหลักฐานของสาธารณชนเป็นเรื่องหลักการประชาธิปไตย

ข้อเท็จจริงก็คือ หน่วยงานของรัฐทุกแห่งช�าระค่าใช้จ่ายของตนเองจาก
การปฏิบัติตามกฎหมายหลักฐานของสาธารณชนและกฎหมาย Bagley-
Keene ซึ่งคล้ายคลึงกับกฎหมาย Brown Act และก�าหนดให้คณะ
กรรมการและคณะกรรมาธิการแห่งรัฐต้องประชุมในการประชุมแบบเปิดและ
เป็นสาธารณะ

เมื่อหน่วยงานช�าระค่าใช้จ่ายของตนเองในการปฏิบัติตาม จะมีแรงจูงใจที่
ตามมาด้วยเพื่อสร้างสรรค์วิธีลดค่าใช้จ่าย เช่น การลดขั้นตอนการขอบันทึก
ให้ดีขึ้น และแสดงบันทึกที่มีการขอบ่อยทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนเข้า
ถึงได้ง่ายขึ้น แต่หากรัฐช�าระเงินให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นส�าหรับภาระในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายพื้นฐานส�าคัญเหล่านี้ ก็จะไม่มีแรงจูงใจในการปรับปรุง

ง่ายๆ ก็คือรัฐช�าระค่าใช้จ่ายของตนเอง และหน่วยงานท้องถิ่นควรช�าระ
ค่าใช้จ่ายของตนเองเช่นกัน

ปกป้องสิทธิพลเมืองของคุณในการรับรู้และลงคะแนนเสียงว่า ใช่ ในข้อ
เสนอ 42

JAMES W. EWERT ที่ปรึกษาทั่วไป 
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งรัฐ California
DONNA FRYE ประธาน 
Californians Aware
JENNIFER A. WAGGONER ประธาน 
สมาคมสตรีผู้ลงคะแนนเสียงแห่งรัฐ California
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ภาพรวมหนี้พันธบัตรของรัฐ	 จัดท�าโดยส�านักงานนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายเรื่องหนี้พันธบัตรของรัฐ เนื้อหากล่าวถึงด้วยว่าข้อ
เสนอ 41—ซึ่งเป็นข้อเสนอการใช้เงินจากการออกพันธบัตรมูลค่า 600 
ล้านดอลลาร์เพื่อจัดสร้างบ้านพักส�าหรับทหารผ่านศึก—จะมีผล 
อย่างไรต่อค่าใช้จ่ายของพันธบัตรของรัฐ

ภูมิหลัง
พันธบัตรคืออะไร พันธบัตรเป็นวิธีที่รัฐบาลและบริษัทกู้เงิน ตัวอย่าง

เช่น ฝ่ายบริหารของรัฐใช้พันธบัตรเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับวางแผน ก่อสร้าง 
และปรับปรุงโครงการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก เป็นต้น รัฐ
จ�าหน่ายพันธบัตรให้แก่นักลงทุนเพื่อจัดหาเงินทุน "ล่วงหน้า" ส�าหรับ
โครงการเหล่านี้ และสัญญาว่าจะคืนเงินให้นักลงทุนพร้อมดอกเบี้ยภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด 

พันธบัตรน�ำไปใช้จัดหำเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใด และท�ำไมจึงต้องใช้
วิธีออกพันธบัตร โดยทั่วไป รัฐใช้พันธบัตรเป็นเครื่องมือระดมเงินทุนเพื่อ
น�าไปใช้ในโครงการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ เช่น ถนน สถาน
ศึกษา เรือนจ�า สวนสาธารณะ โครงการจัดหาน�้า และอาคารส�านักงาน 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้พันธบัตรเพื่อช่วยจัดหาเงินทุนส�าหรับ
โครงสร้างพื้นฐานบางอย่างของภาคเอกชนอีกด้วย เช่น โรงพยาบาล และ
บ้านพักทหารผ่านศึก เป็นต้น สาเหตุหลักของการออกพันธบัตรคือ โดย
ปกติแล้วโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่ให้บริการสาธารณชนยาวนานหลาย
ปี ดังนั้น จึงสมเหตุสมผลที่ผู้เสียภาษีทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะช่วยกัน
ออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ อีกประการหนึ่ง ค่าใช้จ่ายมหาศาลส�าหรับโครงการ
เหล่านี้ท�าให้ยากที่จะช�าระหนี้ทั้งก้อนได้ภายในครั้งเดียว 

รัฐจ�ำหน่ำยพันธบัตรชนิดใด รัฐจ�าหน่ายพันธบัตรหลักอยู่หลายชนิด 
ได้แก่ :

• พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไป พันธบัตรชนิดนี้ส่วนใหญ่จะได้รับ
การช�าระหนี้โดยตรงจากกองทุนทั่วไปของรัฐ กองทุนทั่วไปเป็น
บัญชีหลักส�าหรับใช้จ่ายของรัฐ ซึ่งรัฐใช้เป็นแหล่งเงินส�าหรับท�า
รายการจ่ายให้แก่โรงเรียนรัฐบาล สถานศึกษาระดับสูง เรือนจ�า 
สถานดูแลสุขภาพ และบริการอื่นๆ ตัวอย่างพันธบัตรข้อผูกพัน
โดยทั่วไป ได้แก่ พันธบัตรที่ออกจ�าหน่ายทั่วทั้งรัฐ เพื่อจัดหาเงิน
ทุนส�าหรับจัดซื้อสิ่งอ�านวยความสะดวกให้เขตการศึกษาท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปบางชนิดจะได้รับการ
ช�าระหนี้โดยแหล่งรายได้ที่ก�าหนดไว้ โดยมีกองทุนทั่วไปท�าหน้าที่
สนับสนุนเท่านั้นในกรณีที่แหล่งรายได้ที่ก�าหนดประสบปัญหา
สภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น รัฐช�าระหนี้บางส่วนให้แก่ผู้ถือพันธบัตร
โครงการจัดหาน�้า โดยใช้เงินจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับน�้าจาก
โครงการจัดหาน�้าซึ่งอาศัยเงินจากการจ�าหน่ายพันธบัตรนั้นไป
ด�าเนินการ เป็นต้น พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปจะต้องผ่านการ
อนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนน และผู้มีอ�านาจสูงสุดในการจัด
เก็บภาษีของรัฐต้องรับประกันการช�าระหนี้ 

• พันธบัตรเช่ำซื้อ-รำยได ้พันธบัตรเหล่านี้จะได้รับการช�าระหนี้จาก
เงินค่างวดเช่าซื้อ (ช�าระโดยกองทุนทั่วไปเป็นหลัก) ของหน่วย
งานของรัฐที่ใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จัดซื้อมาด้วยเงินทุนที่ได้
จากการจ�าหน่ายพันธบัตรนั้น พันธบัตรเหล่านี้ไม่ต้องผ่านการ
อนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนน และผู้มีอ�านาจสูงสุดในการจัด
เก็บภาษีของรัฐไม่ต้องรับประกันการช�าระหนี้ ดังนั้น พันธบัตร
เหล่านี้จึงมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างสูงกว่าพันธบัตรภาระผูกพัน
ทั่วไป 

• พันธบัตรรำยได้แบบดั้งเดิม พันธบัตรเหล่านี้ใช้จัดหาเงินทุน
ส�าหรับโครงการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน แต่ไม่ได้อาศัย
การสนับสนุนจากกองทุนทั่วไป แต่พันธบัตรเหล่านี้จะได้รับการ
ช�าระหนี้จากแหล่งรายได้ที่สม�่าเสมอตามที่ก�าหนด ซึ่งเป็นรายได้
จากโครงการที่ใช้เงินทุนจากการจ�าหน่ายพันธบัตรนั้นไปด�าเนิน
การเช่น ค่าธรรมเนียมการใช้สะพาน เป็นต้น พันธบัตรเหล่านี้
ไม่มีการรับประกันการช�าระหนี้โดยผู้มีอ�านาจสูงสุดในการจัดเก็บ
ภาษีของรัฐเช่นกัน และไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลง
คะแนน 

หลังจากจ�าหน่ายพันธบัตรแล้ว รัฐจะต้องช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็น
รายปีจนกว่าจะครบจ�านวน โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนไม่ต้องช�าระภาษีเงิน
ได้ตามกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง ส�าหรับรายได้จากพันธบัตรซึ่งรัฐ
เป็นผู้ออก การยกเว้นภาษีแก่นักลงทุนเช่นนี้ ช่วยให้รัฐสามารถจ�าหน่าย
พันธบัตรโดยเสนออัตราดออกเบี้ยที่ต�่าลงได้ ซึ่งช่วยให้รัฐมีภาระช�าระหนี้
น้อยลง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี รัฐก็จ�าหน่ายพันธบัตรที่ไม่อยู่ในข่าย
ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลาง ตัวอย่างเช่น เท่าที่ปฏิบัติกันมา 
การจ�าหน่ายพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างบ้าน หลายครั้งไม่ได้รับ
การยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลาง เป็นต้น

ค่ำใช้จ่ำยของกำรจัดหำเงินผ่ำนพันธบัตรอยู่ที่เท่ำไร ค่าใช้จ่ายรายปี
ส�าหรับการช�าระคืนพันธบัตรขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการ
ช�าระเป็นหลัก รัฐมักจะช�าระพันธบัตรภายในระยะเวลา 30 ปี (คล้ายคลึง
กับการผ่อนช�าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่เพื่อซื้อบ้านที่ก�าหนด
ระยะเวลาการผ่อนช�าระนาน 30 ปี) สมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5 
เปอร์เซ็นต์ รัฐจะต้องช�าระหนี้เป็นเงินเกือบ 2 ดอลลาร์ต่อทุก 1 ดอลลาร์
ที่กู้ยืมตลอดระยะเวลาการผ่อนช�าระปกติ 30 ปี จากจ�านวนเงินที่ใช้ช�าระ
หนี้ 2 ดอลลาร์ดังกล่าว ประมาณ 1 ดอลลาร์เป็นการช�าระเงินต้น ส่วนที่
เหลืออีกเกือบ 1 ดอลลาร์เป็นการช�าระดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การช�าระหนี้ส�าหรับแต่ละพันธบัตรเป็นการแบ่งช�าระตลอดระยะเวลา 30 
ปี ดังนั้นค่าใช้จ่ายหลังปรับยอดโดยพิจารณาอัตราเงินเฟ้อประกอบแล้ว
จึงต�่าลง—กล่าวคือ ประมาณ 1.30 ดอลลาร์ ต่อทุก 1 ดอลลาร์ที่กู้ยืม 
เมื่อรัฐออกพันธบัตรที่ผู้ซื้อต้องช�าระภาษี รัฐมักจะเลือกระยะเวลาการผ่อน
ช�าระที่สั้นลง—เช่น สิบปี เป็นต้น ระยะเวลาการผ่อนช�าระที่สั้นลงท�าให้
ยอดช�าระรายปีสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ท�าให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยโดยรวม
ลดลงด้วย ดังนั้นจึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการช�าระหนี้ทั้งหมดลดลง
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พันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของรัฐ
ปริมำณหนี้ของกองทุนทั่วไป รัฐมีพันธบัตรส�าหรับโครงสร้างพื้นฐาน

มูลค่าประมาณ 85 พันล้านดอลลาร์ที่ใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนทั่วไป 
และเป็นพันธบัตรที่ยังค้างช�าระ—กล่าวคือ เป็นพันธบัตรที่กองทุนทั่วไป
ยังต้องช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้อยู่ พันธบัตรเหล่านี้ประกอบด้วย
พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปมูลค่าประมาณ 75 พันล้านดอลลาร์ และ
พันธบัตรเช่าซื้อ-รายได้มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ อนึ่ง ผู้ออกเสียงลง
คะแนนและสภานิติบัญญัติได้ลงมติอนุมัติพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐาน
มูลค่าประมาณ 33 พันล้านดอลลาร์แบบภาระผูกพันทั่วไปและแบบเช่า
ซื้อ-รายได้ ซึ่งทั้งหมดยังมิได้น�าออกจ�าหน่ายแก่นักลงทุน เป็นที่คาดกัน
ว่าส่วนใหญ่ของพันธบัตรเหล่านี้จะออกจ�าหน่ายภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อ
มีความต้องการใช้เงินทุนส�าหรับโครงการเพิ่มเติมต่างๆ 

กำรช�ำระหนี้ของกองทุนทั่วไป ในปี 2013–14 การช�าระหนี้โดย
กองทุนทั่วไปในส่วนพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า 
5 พันล้านดอลลาร์ เมื่อพันธบัตรที่ผ่านการอนุมัติแล้วแต่ยังมิได้น�าออก
จ�าหน่ายถูกน�าออกจ�าหน่ายให้แก่นักลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้พันธบัตร
ซึ่งยังค้างช�าระจะเพิ่มสูงขึ้นอีก โดยน่าจะขึ้นถึงระดับสูงสุดที่กว่า 7 พัน
ล้านดอลลาร์ในปี 2019–20

ผลกระทบจำกกำรเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีต่อกำรช�ำระหนี ้ข้อเสนอเรื่องการ
ออกพันธบัตรจัดสร้างบ้านพักทหารผ่านศึกในการออกเสียงลงคะแนนครั้ง
นี้ (ข้อเสนอ 41) จะอนุญาตให้รัฐกู้ยืมเงินไม่เกิน 600 ล้านดอลลาร์ด้วย
วิธีจ�าหน่ายพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปให้แก่นักลงทุน มูลค่าการช�าระหนี้
ต่อปีโดยเฉลี่ยซึ่งเกิดจากการจ�าหน่ายพันธบัตรดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับช่วง
เวลาและเงื่อนไขการจ�าหน่าย อย่างไรก็ตาม สมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่
ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยจะออกจ�าหน่ายในระยเวลาห้าปี และพันธบัตรแต่ละ

ฉบับมีระยะเวลาการผ่อนช�าระสิบปี มูลค่าค่าใช้จ่ายช�าระหนี้ต่อปีโดย
ประมาณที่กองทุนทั่วไปจะต้องแบกรับ จะอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ 
โดยรวมแล้ว เราประมาณการว่าร่างกฎหมายนี้จะต้องใช้เงินช�าระหนี้
ทั้งหมดประมาณ 750 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา 15 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลา
ที่พันธบัตรทั้งหมดจะได้รับการผ่อนช�าระครบ 

ผลกระทบจำกกำรเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีต่ออัตรำส่วนกำรช�ำระคืนหนี้สิน
จำกรำยได้ ตัวชี้วัดสถานการณ์หนี้สินของรัฐประการหนึ่งคือ อัตราส่วน
การช�าระคืนหนี้สินจากรายได้ (DSR) อัตราส่วนนี้จะระบุรายได้ประจ�าปี
ของกองทุนทั่วไปของรัฐ ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะต้องถูกแยกไว้ต่างหากส�าหรับ
ใช้ช�าระหนี้ที่เกิดจากการจ�าหน่ายพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐาน และดังนั้น
จึงไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายในโครงการอื่นของรัฐได้ ดังแสดงในรูป 1 ขณะ
นี้ DSR ก�าลังจะขึ้นถึงระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประจ�าปีของกอง
ทุนทั่วไป หากไม่มีพันธบัตรอื่นเพิ่มเติมที่อนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนน
หรือสภานิติบัญญัติ ประมาณกันว่าภาระหนี้ของรัฐที่มีต่อพันธบัตรต่างๆ 
ที่อนุมัติไปแล้วจะอยู่ในระดับสูงสุดที่เกือบ 6 เปอร์เซ็นต์ของรายได้
ของกองทุนทั่วไปในปี 2017–18 และจะลดลงหลังจากนั้น 

หากผู้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้มีการจ�าหน่ายพันธบัตรเพื่อจัดสร้าง
บ้านพักทหารผ่านศึกตามที่เสนอในการออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ก็จะ
ท�าให้ DSR เพิ่มขึ้นอีกน้อยกว่าหนึ่งในสิบจุด อย่างไรก็ตาม หากผู้ออก
เสียงลงคะแนนลงมติอนุมัติให้จ�าหน่ายพันธบัตรอื่นเพิ่มเติมในการเลือก
ตั้งครั้งอื่นหลังเดือนมิถุนายน 2014 ค่าใช้จ่ายในการช�าระหนี้ในอนาคต
ดังแสดงในรูป 1 ก็จะสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ณ เวลาที่จัดท�าบทวิเคราะห์
พันธบัตรนี้ ได้มีการก�าหนดให้ออกเสียงลงคะแนนเรื่องการจ�าหน่าย
พันธบัตรโครงการจัดหาน�้าแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2014 เป็นต้น

รูป 1

อัตราส่วนการช�าระคืนหนี้สินจากรายได้ของกองทุนทั่วไปก

อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้จ�าหน่าย พันธบัตรเพื่อบ้าน
ทหารผ่านศึกที่เสนอ
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ก อัตราส่วนของการช�าระหนี้ประจ�าปีโดยใช้เงินจากกองทุนทั่วไปต่อรายได้และเงินโอนของกองทุนทั่วไป

พันธบัตรที่จ�าหน่ายแล้ว
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ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกพรรคกำรเมืองและไม่ได้รับกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องโดยหน่วยงำนทำงกำรใด 

Green Party of California 

P.O. Box 160, Station A 

Richmond, CA 94808

(916) 448-3437 

อีเมล : gpca@cagreens.org 

เว็บไซต์ : www.cagreens.org

American Independent Party of California 

476 Deodara St. 
Vacaville, CA 95688-2637

(707) 359-4884 

อีเมล : mark@masterplanner.com 

เว็บไซต์ : www.aipca.org

พรรคอเมริกันอิสระเป็นพรรคแห่งอิสรภาพที่มีระเบียบในชาติหนึ่งที่อยู่ภายใต้พระ

ผู้เป็นเจ้า เราเชื่อในการยึดมั่นอย่างแข็งขันในกฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

เราเชื่อว่ารัฐธรรมนูญเป็นสัญญาที่อเมริกามีอยู่กับตนเอง การบิดเบือนรัฐธรรมนูญ

โดยจงใจได้น�าไปสู่การละเมิดบทแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สิบของรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิที่

ได้รับการประกันในเรื่องการมีฝ่ายบริหารที่ถูกจ�ากัดอ�านาจ—ซึ่งต้องการการจัดเก็บ

ภาษีที่กดขี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การน�ารัฐธรรมนูญมาใช้อย่างซื่อสัตย์จะขจัดภาระนั้น

ออกไป

เมื่อเป็นอิสระจากการกดขี่ที่ไร้ขื่อแปของกฎระเบียบแห่งเสรีนิยม เราอาจสามารถ

ใช้พลังงานและความเฉลียวฉลาดของเราอย่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและอย่างยุติธรรม

เพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ จากนั้น เราก็จะจัดตั้งกิจการค้าที่เป็นอิสระและรับ

ผิดชอบอย่างแท้จริงขึ้นมา และตอกย�้าสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ในทรัพย์สิน 

เราเชื่อในการปกป้องชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่อ่อนแอ ป้องกันตนเอง

ไม่ได้ และเหนื่อยล้าจิตใจเพียงใดก็ตาม เราสนับสนุนให้ครอบครัวเป็นที่มั่นอันส�าคัญ

ส�าหรับเสรีภาพ ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ และความอุตสาหะ และเรา

ประกาศสิทธิและความรับผิดชอบของครอบครัวที่จะอบรมเลี้ยงดู สร้างระเบียบวินัย 

และให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตน

เราขอปกบ้องบทแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งรับรองสิทธิในการ

ปกป้องตนเองของบุคคล ควบคู่ไปกับการปกป้องร่วมกันอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นการ

ปกป้องร่วมกันที่จ�าเป็นต้องมีบูรณภาพแห่งชาติที่มิได้ถูกท�าลายโดยสนธิสัญญาที่ไม่

สุขุมรอบคอบ เราต่อต้านการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทั้งหมด

เราสนับสนุนการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนและนโยบายการเข้าเมืองที่

ดึงดูดบุคคลที่ดีที่สุดของโลกให้มาร่วมสัมผัสอิสรภาพกับเรา

พรรคสีเขียวสนับสนุนวิธีแก้ไขปัญหาที่น�าไปปฏิบัติได้จริงกับปัญหาที่ยากที่สุดของ

โลกของเรา ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศไปจนถึงความไม่เท่าเทียมกันของ

รายได้ที่มีมากเป็นประวัติการณ์ เราให้ความส�าคัญกับคนและโลกเป็นอันดับแรก

ปัจจุบัน มีชาวพรรคสีเขียวของรัฐ California 55 คนด�ารงต�าแหน่งที่ได้รับ

เลือก การเลือกพรรคสีเขียวหมายถึงการไม่เห็นด้วยกับการบีบคั้นผู้ยากไร้ และหมาย

ถึงการสนับสนุนความเที่ยงธรรมและความยั่งยืน การปกครองโดยพรรคสีเขียวจะ

หมายถึง :

ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ

• การยุติความยากจนโดยจัดให้มีงานที่ให้ค่าจ้างขั้นต�่าเพื่อด�ารงชีวิตและอนุรักษ์
โลก บ้านราคาประหยัด บริการดูแลสุขภาพแบบจ่ายเงินสมทบคนเดียว สิทธิ
ของผู้ท�างาน และความมั่นคงทางอาหารส�าหรับทุกคน

• ธนาคารของรัฐที่สาธารณชนเป็นเจ้าของจะเป็นผู้ลงทุนในรัฐ California 
แทน Wall Street

• การศึกษาแทนการกักขัง และยกเว้นค่าเล่าเรียนในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของ
รัฐ โดยปฏิรูปข้อเสนอ 13 และการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า

การปฏิรูปการเลือกตั้ง

• ขจัดเงินจากภาคธุรกิจให้หมดไปโดยเปลี่ยนเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เงินสนับสนุน
จากสาธารณะแทน

• ประชาธิปไตยมากขึ้นและการเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์มากขึ้นโดยก�าหนดจ�านวน
สมาชิกสภานิติบัญญัติและสมาชิกรัฐสภาของรัฐตามสัดส่วน และจัดอันดับตัว
เลือกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหารระดับสูงทั่วทั้งรัฐ

• ยกเลิกระบบการเลือกตั้งเบื้องต้นที่ให้สิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนน
เสียงสูงสุดสองราย

การปฏิรูประบบยุติธรรม

• ยกเลิกโทษประหารชีวิต
• ระงับการจัดสร้างเรือนจ�าไว้ชั่วคราวและยกเลิกเรือนจ�าเอกชน
• ท�าให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย

อนาคตแห่งพลังงานสีเขียว

• ปิดโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Diablo Canyon
• รัฐ California หันไปใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยประสิทธิภาพ

ทางพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนที่สะอาดและมี
สาธารณชนเป็นเจ้าของ

• ภาษีการใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล บริการขนส่งมวลชน เมืองรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

โปรดลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคสีเขียว โปรดเลือกพรรคสีเขียว

★ พรรคสีเขียว ★

★ พรรคสันติภาพและอิสรภาพ ★
พรรคสันติภาพและอิสรภาพเป็นพรรคของชนชั้นท�างานในประเทศที่ปกครอง

โดยและเพื่อผู้มีฐานะมั่งคั่งและบริษัทของพวกเขา เราไม่ควรจะต้องเสียสละสุขภาพ

ของเรา การด�ารงชีวิตของเรา และโลกของเราเพื่อผลก�าไรของเจ้านายของเรา เรา

สามารถเก็บภาษีจากบรรดาผู้มีฐานะร�่ารวย ซึ่งความมั่งคั่งของพวกเขาสร้างขึ้นมาจาก

คนท�างาน เพื่อน�าภาษีนั้นมาใช้จัดหาสิ่งที่สังคมต้องการ เราสนับสนุน

• งานและสิทธิทางแรงงานที่เหมาะสมส�าหรับทุกคน
• การศึกษาฟรีส�าหรับทุกคนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย
• การดูแลสุขภาพฟรีส�าหรับทุกคน
• การบริการแบบเบ็ดเสร็จส�าหรับผู้ทุพพลภาพ
• การถอนกองทหารทั้งหมดกลับประเทศทันที
• การยุติการเลือกปฏิบัติทั้งหมด ความเสมอภาคในการสมรส
• การให้สิทธิโดยสมบูรณ์แก่ผู้อพยพ

• ประชาธิปไตยที่แท้จริงและการเป็นตัวแทนทางการเมืองที่ยุติธรรม
• ฟื้นฟูและปกป้องสิ่งแวดล้อม

ตราบใดที่ระบบของเรายังให้ความส�าคัญกับผู้มีฐานะมั่งคั่งเป็นอันดับแรก เรา

จะต้องทนทุกข์กับสงคราม ความโหดร้ายของต�ารวจ ค่าจ้างต�่า สถานที่ท�างานไม่

ปลอดภัย และมลภาวะ เราสนับสนุนแนวคิดสังคมนิยม สิทธิการครอบครอง และ

การควบคุมเศรษฐกิจตามวิถีทางประชาธิปไตยโดยประชาชนที่ท�ามาหาเลี้ยงชีพ หาก

เราร่วมมือกันเพื่อน�าอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติของเรากลับคืนมา เรา

จะสามารถท�างานร่วมกันได้ตามครรลองประชาธิปไตยและอย่างสมานฉันท์เพื่อผล

ประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าจะต้องตกเป็นทาสของบรรดาผู้มีฐานะร�่ารวยและ

บริษัทของพวกเขา

โปรดลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคสันติภาพและอิสรภาพ และเลือกผู้สมัครรับเลือก

ตั้งของเรา ผู้ซึ่งจะเข้าไปต่อสู้เพื่อสิ่งที่ท่านต้องการ

★ พรรคอเมริกันอิสระ ★

Peace and Freedom Party 

P.O. Box 24764 

Oakland, CA 94623

(510) 465-9414 

อีเมล : info@peaceandfreedom.org
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ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกพรรคกำรเมืองและไม่ได้รับกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องโดยหน่วยงำนทำงกำรใด 

★ พรรคเสรีนิยม ★
หากท่านมีความอดทนทางสังคมและมีความรับผิดชอบทางการเงิน ท่านก็เป็นชาว

พรรคเสรีนิยมแล้ว

วิธีแก้ไขปัญหาของชาวพรรคเสรีนิยมเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้จริง ท�างานได้จริง และ

ยุติธรรมที่สุดส�าหรับการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจและส�าหรับใช้ปกครองรัฐของ

เรา หากวิธีการเหล่านั้นถูกน�ามาใช้ในช่วงสิบปีหลังมานี้ รัฐ California ในวันนี้ก็

จะมีเศรษฐกิจที่ทรงพลังและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่น่าปรารถนา โดยอยู่บนพื้น

ฐานของสิ่งต่อไปนี้ :

• กิจการค้าเอกชนที่เติบโต
• ทางเลือกส�าหรับผู้ปกครองในการให้การศึกษาแก่บุตรหลาน
• การประกันการดูแลสุขภาพโดยเอกชนโดยจ่ายเบี้ยประกันในอัตราที่แข่งขันได้
• การจ่ายเงินบ�านาญให้แก่พนักงานภาครัฐ ซึ่งไม่ท�าให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่นและ

ฝ่ายบริหารเขตล้มละลาย
• กฎหมายที่ใช้กับชาว California ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่

ที่ได้รับเลือกของรัฐ California ด้วย
ชาวพรรคเสรีนิยมท�างานเพื่อ :

• ลดการด�าเนินงานของรัฐ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐและลดภาษีลง (ขณะ
นี้มีหน่วยงานของรัฐมากกว่า 300 แห่ง ที่ด�าเนินการโดยใช้ภาษีสนับสนุนซึ่ง
สามารถปิดได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของรัฐ ความปลอดภัยของ
สาธารณชน การศึกษา การดูแลสุขภาพ และการเกษียณอายุ)

• ปฏิรูประบบบ�านาญของพนักงานภาครัฐซึ่งก�าลังท�าให้เมือง มณฑล และรัฐล้ม
ละลาย

• แปรรูปหน่วยงานของรัฐเป็นเอกชนโดยให้บริการที่ดีที่สุดจากผู้ให้บริการที่ใช้
จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

• ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเอกชนที่สร้างงาน
• รับประกันการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายส�าหรับชาว 

California ทุกคน
• ควบคุมกัญชาแบบเดียวกับไวน์ของผู้ใหญ่ เพื่อลดโอกาสเข้าถึงโดยผู้เยาว์
• น�าแนวคิดสภานิติบัญญัติแบบไม่เต็มเวลามาใช้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเสรีนิยมจะปฏิรูปสิ่งเหล่านี้หากท่านสนับสนุนและ

เลือกพวกเขา

Libertarian Party of California 

Kevin Takenaga, ประธาน 
770 L Street, Suite 950 

Sacramento, CA 95814-3361

(916) 446-1776 

อีเมล : office@ca.lp.org 

เว็บไซต์ : www.ca.lp.org

★ พรรคการเลือกตั้งของชาวอเมริกัน ★

พรรคไม่ได้ยื่นแถลงการณ์

★ พรรครีพับลิกัน ★
พรรครีพับลิกันแห่งรัฐ California พยายามยุติสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ใน 

Sacramento และน�ารัฐของเรากลับคืนมาสู่ความเป็นผู้น�าในการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและนวัตกรรมของชาติ โดยลดภาษี ขจัดระเบียบแบบแผนที่หยุมหยิมเกินไป 

และน�าธุรกิจกลับมาสู่รัฐ California

เราต้องการช่วยสร้างรัฐ California ให้เป็นที่ซึ่งประชาชนจะกลับมาสู่ความ

มั่นคงอีกครั้ง ด้วยเศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวาที่จะสร้างงานและโอกาสให้แก่ทุกคนที่เต็มใจ

และสามารถท�างานได้

ชาวพรรครีพับลิกันสนับสนุนการปฏิรูปฝ่ายบริหารของเราที่ขาดความคล่องตัวและ

สูญเปล่า ปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สิน สร้างทางเลือกทางการศึกษาให้ทุกครอบครัว และ

ลดภาระของผู้เสียภาษี เพื่อสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจของเรา และเพื่อสร้างงานและ

โอกาสที่ครอบครัวต่างๆ ต้องการ

พรรครีพับลิกันเป็นผู้แทนทางกฎหมายของสามัญชนชาว California—
ไม่ใช่ของกลุ่มผลประโยชน์พิเศษหรือฝ่ายบริหารที่มีอิทธิพล เราก�าลังต่อสู้เพื่อ

ปกป้องอิสรภาพส่วนบุคคล เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน และเพื่อให้แน่ใจว่าชาว 

California ทุกคนสามารถท�างาน เก็บออม และลงทุนในอนาคตได้

ประชาธิปไตยของเราใช้ได้ผลเฉพาะเมื่อคนดีตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาและมีส่วน

ร่วมด้วย ประตูของเราเปิดรอรับท่านและเราหวังว่าท่านจะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เพื่อ

ปกป้อง ปรับปรุง และสร้างรัฐ California โดยเข้าร่วมกับพรรครีพับลิกันแห่งรัฐ 

California ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมโดยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ cagop.org 

วันนี้

California Republican Party 

Jim Brulte, ประธาน 
1121 L Street, Suite 207 

Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496 

เว็บไซต์ : www.cagop.org

★ พรรคเดโมแครต ★
ชาวพรรคเดโมแครตเชื่อว่าความส�าเร็จทางเศรษฐกิจของรัฐ California เกิด

จากความผาสุกของครอบครัวที่ท�ามาหาเลี้ยงชีพ ไม่ใช่จากธนาคารใน Wall Street

ในรัฐ California ภายใต้การน�าของผู้ว่าการรัฐ Jerry Brown วิธีแก้ไขปัญหา

ตามแนวนโยบายของพรรคเดโมแครตได้น�าระบบงบประมาณแบบสมดุลมาใช้ ยุติการ

ตัดงบประมาณทางการศึกษา และขยายการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพราคาไม่แพงให้

แก่ครอบครัว

ชาวพรรคเดโมแครตก�าลังท�างานเพื่อเพิ่มการลงทุนในแหล่งพลังงานทดแทน และ

ก�าลังต่อสู้เพื่อท�าให้การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ไม่เกินก�าลังทางการเงินของ

ชนชั้นกลาง

เราเชื่อว่าโรงเรียนและความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นความส�าคัญเร่งด่วนที่

ต้องได้รับการปกป้อง

ชาวพรรคเดโมแครตรู้ว่ารัฐของเราจะท�างานได้ดีที่สุดเมื่อชาว California ทุกคน

ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ก้าวไปสู่ความส�าเร็จ ไม่ว่าพวกเขาจะมีเชื้อชาติ 

ศาสนา กลุ่มชน หรือรสนิยมทางเพศอย่างไรก็ตาม

ด้วยความช่วยเหลือจากท่าน ชาวพรรคเดโมแครตจะพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาที่กล้า

หาญและเป็นนวัตกรรมต่อไป เพื่อรับมือกับความท้าทายที่รัฐและชาติของเราเผชิญอยู่

โปรดมาเยี่ยมเราที่ www.cadem.org เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

California Democratic Party 

John L. Burton, ประธาน 
1401 21st Street, #200 

Sacramento, CA 95811

อีเมล : info@cadem.org 

เว็บไซต์ : www.cadem.org 

Facebook: facebook.com/cadems 
Twitter: @CA_Dem
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ขีดจ�ำกัดในกำรใช้จ่ำยในกำรรณรงค์หำเสียงโดยสมัครใจของ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งส�ำหรับต�ำแหน่งโดยกำรเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐ

กฎหมายของรัฐ California ครอบคลุมถึงขีดจ�ากัดในการใช้จ่ายโดยสมัครใจของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อต�าแหน่งทางการเมืองทั่ว
ทั้งรัฐ (ไม่ใช่ต�าแหน่งในรัฐบาลกลาง) ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งผู้ว่าการรัฐ รองผู้ว่าการรัฐ เลขาธิการแห่งรัฐ ผู้ควบคุม เหรัญญิก อัยการสูงสุด 
กรรมาธิการประกันภัย ผู้อ�านวยการโรงเรียนของรัฐ กรรมาธิการภาษ ีซึ่งเลือกที่จะจ�ากัดค่าใช้จ่ายรณรงค์หาเสียงให้อยู่ภายในวงเงินที่ก�าหนด 
สามารถซื้อพื้นที่ในคู่มือแนะน�าส�าหรับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐได ้เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 
250 ค�า 

ในรายชื่อด้านล่าง เครื่องหมายดอกจันทน ์(*) หมายถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ยอมรับขีดจ�ากัดในการใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงโดยสมัครใจของ
รัฐ California แล้ว และดังนั้นจึงมีสิทธิเ์ลือกซื้อพื้นที่ส�าหรับประชาสัมพันธ์แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งในคู่มือแนะน�าส�าหรับผู้มีสิทธิ์ออก
เสียงเลือกตั้งนี้ได ้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมบางรายเลือกที่จะไม่ซื้อพื้นที่ส�าหรับประชาสัมพันธ์แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งปรากฏอยู่ในหน้า 24–39

ขีดจ�ากัดการใช้จ่ายส�าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อต�าแหน่งผู้ว่าการรัฐในการเลือกตั้งเบื้องต้นโดยตรงทั่วทั้งรัฐในวันที ่3 มิถุนายน 
2014 คือ 8,166,000 ดอลลาร์

ขีดจ�ากัดการใช้จ่ายส�าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อต�าแหน่งรองผู้ว่าการรัฐ เลขาธิการแห่งรัฐ ผู้ควบคุม เหรัญญิก อัยการสูงสุด 
กรรมาธิการประกันภัย และผู้อ�านวยการโรงเรียนของรัฐ ในการเลือกตั้งเบื้องต้นโดยตรงทั่วทั้งรัฐในวันที ่3 มิถุนายน 2014 คือ 5,444,000 ดอลลาร ์

ขีดจ�ากัดการใช้จ่ายส�าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อต�าแหน่งกรรมาธิการภาษีในการเลือกตั้งเบื้องต้นโดยตรงทั่วทั้งรัฐในวันที ่3 
มิถุนายน 2014 คือ 1,361,000 ดอลลาร์

โปรดไปที่เว็บไซต ์http://cal-access.sos.ca.gov เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินส�าหรับการหาเสียงเลือกตั้งเหล่านี้

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส�าหรับต�าแหน่งโดยการเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐต่อไปนี ้ถือเป็นข้อมูลล่าสุดนับถึงวันที ่10 มีนาคม 2014—ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะ
เวลาติดสื่อประชาสัมพันธ์ตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือแนะน�าอย่างเป็นทางการส�าหรับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หากต้องการดูสรุปรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง โปรดไปที่เว็บไซต ์www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm

ผู้ว่าการรัฐ
* Akinyemi Agbede	 พรรคเดโมแครต
* Richard William Aguirre	 พรรครีพับลิกัน
* "Bo" Bogdan Ambrozewicz	 ไม่ระบุพรรคที่ชอบ
* Andrew Blount	 พรรครีพับลิกัน
 Edmund G. "Jerry" Brown	 พรรคเดโมแครต
* Janel Hyeshia Buycks 	 ไม่ระบุพรรคที่ชอบ
* Glenn Champ	 พรรครีพับลิกัน
 Rakesh Kumar Christian	 ไม่ระบุพรรคที่ชอบ
* Tim Donnelly	 พรรครีพับลิกัน
 Neel Kashkari	 พรรครีพับลิกัน
* Joe Leicht	 ไม่ระบุพรรคที่ชอบ
* Robert Newman	 ไม่ระบุพรรคที่ชอบ
* Luis J. Rodriguez	 พรรคสีเขียว
* Cindy L. Sheehan	 พรรคสันติภาพและอิสรภาพ
 Alma Marie Winston	 พรรครีพับลิกัน

รองผู้ว่าการรัฐ
 David Fennell	 พรรครีพับลิกัน
* Jena F. Goodman	 พรรคสีเขียว
 Amos Johnson	 พรรคสันติภาพและอิสรภาพ
* Eric Korevaar	 พรรคเดโมแครต
* Ron Nehring	 พรรครีพับลิกัน
 Gavin Newsom	 พรรคเดโมแครต
* Alan Reynolds 	 การเลือกตั้งของชาวอเมริกัน
 George Yang	 พรรครีพับลิกัน
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ขีดจ�ำกัดในกำรใช้จ่ำยในกำรรณรงค์หำเสียงโดยสมัครใจของ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งส�ำหรับต�ำแหน่งโดยกำรเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐ

เลขาธิการแห่งรัฐ
* Roy Allmond	 พรรครีพับลิกัน
* Derek Cressman	 พรรคเดโมแครต
* David Curtis	 พรรคสีเขียว
* Jeffrey H. Drobman	 พรรคเดโมแครต
* Alex Padilla	 พรรคเดโมแครต
* Pete Peterson	 พรรครีพับลิกัน
* Dan Schnur	 ไม่ระบุพรรคที่ชอบ
* Leland Yee	 พรรคเดโมแครต

ผู้ควบคุม
* Tammy D. Blair 	 พรรคเดโมแครต
* David Evans	 พรรครีพับลิกัน
 John A. Pérez	 พรรคเดโมแครต
 Ashley Swearengin	 พรรครีพับลิกัน
* Laura Wells	 พรรคสีเขียว
* Betty T. Yee	 พรรคเดโมแครต

เหรัญญิก
* Ellen H. Brown	 พรรคสีเขียว
* John Chiang	 พรรคเดโมแครต
 Greg Conlon	 พรรครีพับลิกัน

อัยการสูงสุด
* Ronald Gold	 พรรครีพับลิกัน
* John Haggerty 	 พรรครีพับลิกัน
 Kamala D. Harris	 พรรคเดโมแครต
* Jonathan Jaech	 พรรคเสรีนิยม
 David King	 พรรครีพับลิกัน
* Orly Taitz	 ไม่ระบุพรรคที่ชอบ
 Phil Wyman	 พรรครีพับลิกัน

กรรมาธิการประกันภัย
* Ted Gaines	 พรรครีพับลิกัน
* Nathalie Hrizi	 พรรคสันติภาพและอิสรภาพ
* Dave Jones	 พรรคเดโมแครต

กรรมาธิการภาษ ี
เขต 1
* Chris Parker	 พรรคเดโมแครต
* George Runner	 พรรครีพับลิกัน

กรรมาธิการภาษ ี
เขต 2
* Fiona Ma	 พรรคเดโมแครต
* James E. Theis	 พรรครีพับลิกัน

กรรมาธิการภาษ ี
เขต 3
* Jerome E. Horton	 พรรคเดโมแครต

กรรมาธิการภาษ ี
เขต 4
* Lewis Da Silva	 พรรครีพับลิกัน
* Diane L. Harkey	 พรรครีพับลิกัน
* Shirley Horton	 พรรครีพับลิกัน
* John F. Kelly	 พรรครีพับลิกัน
* Nader Shahatit	 พรรคเดโมแครต
 Van Tran	 พรรครีพับลิกัน

ผู้อ�านวยการโรงเรียนของรัฐ
* Lydia A. Gutiérrez	 ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
* Tom Torlakson	 ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
* Marshall Tuck	 ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
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แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแยกตามต�าแหน่ง
★  ผู้ว่าการรัฐ  ★

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

• ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของรัฐ ก�ากับดูแลกรมและหน่วยงานส่วนใหญ่ของรัฐและแต่งตั้งผู้พิพากษา

• เสนอกฎหมายใหม่และอนุมัติหรือยับยั้งการออกกฎหมาย

• จัดเตรียมและเสนองบประมาณประจ�าปีของรัฐ

• เคลื่อนย้ายและอ�านวยการการใช้ทรัพยากรของรัฐในภาวะฉุกเฉิน

ROBERT NEWMAN P.O. Box 8446 (909) 798-1101 
ไม่ระบุพรรคที่ชอบ Redlands, CA 92375 newmannotes@roadrunner.com 
  newman4governor.org

ผมก�าลังรณรงค์หาเสียงเพื่อชิงต�าแหน่งผู้ว่าการรัฐ	ผมชิงชังการคดโกงและการแสวงหาผลประโยชน์ของฝ่ายบริหารที่ทุจริตและไร้ประสิทธิภาพ	และบรรดา
พรรคการเมืองที่สนับสนุนฝ่ายบริหาร	รัฐ	California	มีสัดส่วนของประชากรยากจนสูงที่สุด	อัตราการว่างงานและอาชญากรรมรุนแรงของเราสูงกว่าระดับ
เฉลี่ยของประเทศ	อัตราภาษีของเราเป็นหนึ่งในอัตราที่แพงที่สุดในประเทศ	โรงเรียนของเราเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่แย่ที่สุดของประเทศ	ยิ่งไปกว่านั้น	สภาพ
กฎระเบียบที่ไร้พลังก�าลังท�าให้ธุรกิจปิดตัวลง	ดังนั้น	แน่ใจได้เลยว่าอนาคตจะต้องมืดมนอย่างแน่นอน	เราควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้	นโยบายของผม—การ
ปฏิวัติโฉมหน้าของรัฐ	California—ปกป้องอธิปไตยของรัฐ	เพิ่มรายได้หลังหักภาษี	รักษาเงินบ�านาญ	น�าโรงเรียนกลับมาอยู่ในการควบคุมของท้องถิ่น	
จัดหาน�้าเพิ่มขึ้นให้เกษตรกร	ลดภาษี	ลดกฎระเบียบ	ทวงสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญกลับคืนมา—รวมทั้งสิทธิ์การครอบครองอาวุธปืนด้วย—และลดขนาดของฝ่าย
บริหาร	เพิ่มประสิทธิภาพ	และใช้เงินให้น้อยลง	ผมส่งเสริมศรัทธาในพระเจ้า	คุณภาพชีวิต	และคุณค่าของครอบครัว

TIM DONNELLY 5850 Oberlin Dr., Suite 240 (760) 933-8460 
พรรครีพับลิกัน San Diego, CA 92121 tim@electtimdonnelly.com 
  www.electtimdonnelly.com

ผมเป็นคนรักชาติ	ไม่ใช่นักการเมือง	เมื่ออายุได้	19	ปี	ผมเดินทางมารัฐ	California	พร้อมเงินในกระเป๋า	300	ดอลลาร์	California	เป็นดินแดนแห่ง
โอกาส	ข้อจ�ากัดเดียวของความฝันของท่านก็คือ	สิ่งที่ท่านสามารถจินตนาการได้	และท่านเต็มใจจะท�างานหนักแค่ไหน	ภายในเวลาหนึ่งทศวรรษ	ผมแต่งงาน
กับหญิงชาว	California	ผู้น่าอัศจรรย์	หญิงม่ายซึ่งมีลูกชายสองคน	เราใช้ชีวิตร่วมกัน	เลี้ยงดูลูกชายทั้งหมด	5	คน	และเริ่มด�าเนินธุรกิจการผลิตที่ประสบ
ความส�าเร็จ	ผมรับใช้ชุมชนด้วยการสอนเนื้อหาจากพระคัมภีร์ไบเบิลและหลักสูตรทักษะชีวิตในเรือนจ�าเป็นเวลา	8	ปี	ผมเคยใช้ชีวิตที่เป็นสุขราวกับความฝัน
ในรัฐ	California	จนกระทั่งกฎระเบียบที่กดขี่ท�าให้บรรดาลูกค้าของผมพากันหนีหายไปจากรัฐนี้	และควบคุมจนผมต้องหยุดด�าเนินธุรกิจ	อ�านาจการบริหาร
ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาได้กลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่ออนาคตของเราไปเสียแล้ว	ผมต้องการรัฐของผมกลับคืนมา	ผมต้องการอิสรภาพของผมกลับ
คืนมา	ผมต้องการฝ่ายบริหารที่ควบคุมตนเอง	มากกว่าฝ่ายบริหารที่พยายามควบคุมผม	นี่คือหนทางที่จะน�าโอกาสกลับคืนมาสู่ชาว	California	ทั้งมวล	
ในฐานะผู้ว่าการรัฐ	ผมจะ	ยับยั้งข้อห้ามใหม่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับธุรกิจของท่าน	อิสรภาพของท่าน	และสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญของท่าน	ไม่เสนอร่างงบ
ประมาณที่ต้องใช้จ่ายมากกว่าที่เราจะหามาได้	จัดการงานในแบบที่เราจัดการสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ—์นั่นคือปกป้องงานด้วยวิธีการใดก็ตามที่จ�าเป็น	ต่อสู้
เพื่อลดอัตราภาษีส�าหรับชาว	California	ที่ท�างานหนักทุกคน	ยกเลิกการปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนครบก�าหนดและปกป้องสาธารณชนจากพวกที่ชอบใช้ความ
รุนแรง	ปฏิรูปการศึกษาโดยให้ความส�าคัญกับบุตรหลานของเราเป็นอันดับแรก	เมื่ออ�านาจการบริหารเพิ่มขึ้น	เสรีภาพย่อมลดลง	เมื่ออ�านาจการบริหารเติบ
ใหญ่	โอกาสย่อมหดหาย	จงยืนหยัดเพื่อรัฐ	California!	ขอให้พวกเราร่วมกันน�าความภาคภูมิใจกลับคืนมาสู่รัฐที่เรารักกันเถิด

LUIS J. RODRIGUEZ P.O. Box 328 (818) 898-0013 
พรรคสีเขียว San Fernando, CA 91341 info@rodriguezforgovernor.org 
  http://rodriguezforgovernor.org/

ลองจินตนาการถึงรัฐ	California	ในโฉมหน้าใหม่ดูสิ	ในฐานะผู้ว่าการรัฐ	ผมจะควบคุมอิทธิพลของภาคธุรกิจ	และจัดสรรทรัพยากรเพื่อยุติความยากจน	
ปรับปรุงระบบเรือนจ�าที่แพงและไม่มีประสิทธิภาพโดยจะหันมาใช้วิธีการที่ยืดหลักฐานเป็นหลัก	การรักษา	การฝึกอาชีพ	และน�ากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้	จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อทุกคน	จัดการศึกษาและการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพให้ฟรี	และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงศิลปะ
และวัฒนธรรมได้ในทุกชุมชน	สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้	ชุมชมที่แข็งแรงและเติบใหญ่ก้าวไปข้างหน้าส�าหรับทุกคน	www.rodriguezforgovernor.org
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★  ผู้ว่าการรัฐ  ★	 ต่อ

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

"BO" BOGDAN AMBROZEWICZ  (530) 575-7454 
ไม่ระบุพรรคที่ชอบ  bogdan1017@yahoo.com 
  www.boambroz.com

อิสระ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผนึกสามัคคีให้ชาว California "Bo"	นักออกแบบ	ช่างก่อสร้าง	ประสบการณ์	35	ปี	อพยพมาอยู่รัฐ	California	เมื่ออายุ	10 
ปี	สิทธิสตรีและชนกลุ่มน้อย	ยกเว้นค่าธรรมเนียมปีแรกส�าหรับธุรกิจใหม่	ลดค่าธรรมเนียมลง	25%	ส�าหรับธุรกิจปัจจุบัน	เร่งการเสื่อมค่าของการลงทุน
ทางธุรกิจ	50%	ลดภาษีทรัพย์สินลง	50%	ลดการออกใบอนุญาตสร้างอาคารลง	50%	ยกเลิกภาษีอัคคีภัย	ลดค่าเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยลง	25% 
แผนการให้ส่วนลดส�าหรับผู้สูงอายุ	ปฏิรูปกฎหมายการเข้าเมือง	ยกเลิกอุโมงค์รถไฟและอุโมงค์ใต้น�้าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน�้า	โปรดอ่านข้อเสนออื่นๆ ได้จาก
เว็บไซต์ www.boambroz.com

RICHARD WILLIAM AGUIRRE  (619) 961-8676 
พรรครีพับลิกัน  richard@aguirreforgovernor.com 
  aguirreforgovernor.com

aguirreforgovernor.com

ANDREW BLOUNT 25473 Nellie Gail Road (949) 342-6398 
พรรครีพับลิกัน Laguna Hills, CA 92653 andrew@andrewblount.com 
  www.andrewblount.com

ผมรักรัฐ	California!	ยี่สิบปีก่อน	ผมย้ายมาอยู่รัฐ	California	โดยมีเงินติดตัว	17	ดอลลาร์และความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น	รัฐ	California	มอบ
อิสรภาพให้ผมเพื่อสร้างธุรกิจซอฟต์แวร์	เลี้ยงดูครอบครัว	และท�าหน้าที่นายกเทศมนตรีของเมือง	Laguna Hills	ทุกปี	ภรรยาของผม	Michelle	และ
ตัวผมเองจะจัดงานแสดงแสงสีฉลองเทศกาลคริสต์มาส	Blount Family	กัน	เราน�าผู้คนนับพันมาเยี่ยมชมบ้านของเรา	เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เล่าเรื่อง
ราวของครอบครัว	ความฝัน	ชีวิตความเป็นอยู่	และการดิ้นรนต่อสู้สู่กันฟัง	จากเกษตรกรรมสู่เทคโนโลยี	หลายสิ่งหลายอย่างที่อเมริกาให้ความส�าคัญเริ่ม
ต้นจากที่นี่	California	แตกต่างจากรัฐอื่นๆ	เรามีความฝันที่ใหญ่กว่า	เราเติบโตมากกว่า	และเราสร้างได้ใหญ่กว่า	สิ่งที่ผมขอจากท่านก็ไม่ด้อยไปกว่านั้น	
ด้วยจิตวิญญาณเช่นนั้น	ผมได้เลือกหนทางที่แตกต่าง	 . . .	 หนทางในแบบ	California	ตลอดการเลือกตั้งครั้งนี้	ผมไม่ได้ขอเงินที่ท่านหามาอย่างยาก
ล�าบากเลย	แต่ผมขอเพียงเสียงสนับสนุนจากท่านเท่านั้น	เพื่อเลือกผมให้ท�าหน้าที่ผู้ว่าการรัฐ	รัฐ	California	ไม่ได้มีไว้ส�าหรับขาย	การเลือกตั้งครั้งนี้ก็
เช่นเดียวกัน	หากท่านเชื่อว่ารายได้ของท่านควรจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายจ่าย	โปรดเลือกผม	หากท่านเชื่อว่าโรงเรียนควรสอนทักษะที่น�าไปใช้ได้จริง	โปรดเลือก
ผม	หากท่านเชื่อว่าค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแพงเกินไป	โปรดเลือกผม	หากท่านเชื่อว่าหญิงและชายที่ท�างานหนักทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมกันในการ
หาเลี้ยงครอบครัว	และควรมีเงินออมเพียงพอส�าหรับชีวิตหลังเกษียณ	โปรดเลือกผม	จงตื่นตัว!	ชาว	California	ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติที่จ�าเป็นครบถ้วน
เพียงพอที่จะตระหนักได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวตนของเราทุกคน	ขอให้พวกเราร่วมกันท�าให้ความรุ่งเรืองกลายเป็นความจริงแห่งวันนี้กันเถิด 
www.andrewblount.com

JOE LEICHT 316 Encino Lane, Unit A jedleicht@aol.com 
ไม่ระบุพรรคที่ชอบ San Clemente, CA 92672 www.joeforgov.org

ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ	ผมจึงอยู่ในสถานะที่ดีเยี่ยมในการท�างานร่วมกับผู้น�าของทั้งสองพรรคการเมือง	เพื่อท�าให้รัฐ	California	กลับมาอยู่บน
เส้นทางที่ถูกต้อง	การลงคะแนนเสียงให้ผม	จะเท่ากับว่าท่านส่งสารที่ชัดเจนไปให้ทั้งสองพรรคการเมืองว่าท่านคาดหวัง	ไม่ใช่สิ	ไม่ใช่แค่นั้น	ท่านต้องการ
เห็นผลงาน	เราสามารถร่วมสร้างรัฐ	California	ในแบบที่เราปรารถนาได้	โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์	www.joeforgov.org เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

CINDY L. SHEEHAN 2124 Kittredge St. #104 (916) 905-5167 
พรรคสันติภาพและอิสรภาพ Berkeley, CA 94704 cindy@cindy2014.org 
  http://www.cindy2014.org

ดิฉันเต็มใจที่จะท�างานหนักเพื่อชาว	California	ทุกคน	ขอให้พวกเราร่วมกันท�างานเพื่อสร้างรัฐที่สงบสุข	รุ่งเรือง	และมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและยั่งยืนกัน
เถิด	รัฐที่มีการศึกษาที่มีคุณภาพ	การดูแลสุขภาพส�าหรับทุกคน	ค่าจ้างขั้นต�่าเพื่อด�ารงชีวิต	และท�าให้ชุมชนมีอ�านาจควบคุมต�ารวจและเรือนจ�าที่ประพฤติมิ
ชอบ	ดิฉันขอให้ค�ามั่นว่าจะจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากผู้มีฐานะมั่งคั่งเพื่อน�ามาใช้ขจัดความยากจนให้หมดไป	โปรดเลือกพรรคสันติภาพและอิสรภาพ

GLENN CHAMP P.O. Box 310 (559) 855-2817 
พรรครีพับลิกัน Tollhouse, CA 93667 bjhancock@netptc.net 
  www.champforgovernor.com

ผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวที่จะขจัดความยุ่งเหยิงให้สิ้นซากไป	โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกแสดงความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะช่วยให้
เศรษฐกิจของเราดีขึ้น	www.champforgovernor.com
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★  รองผู้ว่าการรัฐ  ★

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

• เข้าด�ารงต�าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าการรัฐในกรณีที่ผู้ว่าการรัฐถูกขับออกจากต�าแหน่ง เสียชีวิต ลาออก ถูกถอดถอนจากต�าแหน่ง หรือไม่
อยู่ในรัฐ

• ท�าหน้าที่ประธานวุฒิสภาของรัฐและมีสิทธิ์ออกเสียงชี้ขาด

• ท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการที่ดินแห่งรัฐ และเป็นสมาชิกคณะกรรมการระบบมหาวิทยาลัยของ
รัฐ California

RON NEHRING  ron@ronnehring.com 
พรรครีพับลิกัน  www.ronnehring.com

รัฐ	California	เป็นที่พ�านักอาศัยของผู้คนที่สร้างสรรค์นวัตกรรมและขยันขันแข็งที่สุดในโลก	แต่เราก็ถูกบีบด้วยอัตราภาษีและอัตราการว่างงานที่สูง	รวม
ทั้งบรรยากาศทางธุรกิจที่ย�่าแย่ที่สุดในประเทศส�าหรับการหางานท�า	ขอให้พวกเราร่วมกันน�าแนวคิดของพรรครีพับลิกันมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและจัดล�าดับ
ความส�าคัญให้ชัดเจนกันเถิด	ปฏิรูปภาษีเพื่อลดอัตราการจัดเก็บให้ต�่าลง	ไม่ซับซ้อน	และยุติธรรม	จ�ากัดการใช้จ่ายของฝ่ายบริหาร	ก�าหนดมาตรฐานการ
ศึกษาให้อยู่ในระดับสูงและคืนอ�านาจควบคุมการศึกษาให้โรงเรียนท้องถิ่นของเรา	ปกป้องเจ้าของบ้านและผู้สูงอายุโดยปกป้องญัตติข้อ	13	และรักษาอัตรา
ภาษีทรัพย์สินให้อยู่ในระดับต�่า	ปกป้องชุมชนต่างๆ	ของเราโดยยุกเลิกการปล่อยตัวอาชญากรอันตรายออกจากเรือนจ�าก่อนครบก�าหนด	ยกเลิกโครงการ	
"รถไฟความเร็วสูง"	ที่ไร้ประโยชน์และสิ้นเปลือง	และจัดสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น	เพื่อลดเวลาเดินทางไปและกลับ
ระหว่างบ้านและที่ท�างาน	และจัดหาน�้าให้แก่ประชาชนและฟาร์มที่มีความจ�าเป็นต้องใช้	ด้วยการท�างานร่วมกัน	เราสามารถท�าสิ่งเหล่านี้ได้

ALAN REYNOLDS www.facebook.com/reynolds4california reynolds4california@gmail.com 
การเลือกตั้งของชาวอเมริกัน Twitter: @alansreynolds www.alansreynolds.com

"เราคือประชาชน"	ไม่ใช่	คนเล่นพรรคเล่นพวก	บริษัทห้างร้าน	กลุ่มผลประโยชน์พิเศษ	ความรับผิดชอบต่องบประมาณ	ความยุติธรรมทางสังคม	ความรับ
ผิดชอบของฝ่ายบริหาร	เน้นเรื่องครอบครัว/ชุมชน	ตกงาน	ผมรับรู้ถึงความเจ็บปวดของท่าน	การแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุผลและใช้การได้จริง	ความซื่อสัตย์	
ความเปิดเผยตรงไปตรงมา	"ไม่เป็นนักการเมือง"	ไม่ใช่รีพับลิกัน/เดโมแครต	เหมือนคนส่วนใหญ่	มีส่วนที่เหมือนพรรคทั้งสองอยู่เล็กน้อย	ส่วนใหญ่จะอยู่
กึ่งกลาง	ชาว	California 1.3	ล้านคนได้ลงชื่อในค�าร้องเพื่อขอ	(ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	ไม่ใช่พรรคการเมือง)	นวัตกรรมทางการเมือง	ความเชี่ยวชาญของ
รัฐ	California?	นวัตกรรม	ระบบการเลือกตั้งแบบ	Top 2 Primary คุ้มค่ากับการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือไม?่	ผู้สนับสนุน	www.modernwhig.org, 
www.reformparty.org, www.alansreynolds.com

ERIC KOREVAAR 1720 Torrey Pines Rd. (858) 692-0459 
พรรคเดโมแครต La Jolla, CA 92037 electamoderate@voteforeric.com 
  www.voteforeric.com

ในฐานะนักวิทยาศาสตร์คุณวุฒิปริญญาเอก	มากกว่าที่จะเป็นนักการเมืองอาชีพ	ผมจะน�าความสามารถด้านการวิเคราะห์ซึ่งเป็นที่ต้องการและการคิดเชิง
นวัตกรรมมาสู่	Sacramento	ในขณะที่ผมเป็นทั้งพ่อของลูกๆ	ที่ยังเยาว์วัยพร้อมกับเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จที่อาศัยทักษะการบริหารจัดการ
ด้านการเงินที่ดี	ผมมีความเชื่ออย่างมากว่าการจัดหางบประมาณส�าหรับครูในโรงเรียนและการศึกษาระดับสูงควรมีความส�าคัญเหนือกว่าการใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ของฝ่ายบริหาร	ดังนั้น	เพื่อเป็นตัวอย่างการจ�ากัดด้านการเงินส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ	ผมจะลดจ�านวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณส�าหรับรองผู้ว่าการ
รัฐลง	50%	และงดรับบ�านาญ	ในฐานะรองผู้ว่าการรัฐ	แรงกายแรงใจส่วนใหญ่ของผมจะทุ่มเทให้กับการต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของท่านที่จะมีฝ่ายบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและใช้งบประมาณคุ้มค่า	ผมขออย่างจริงใจให้ท่านลงคะแนนเลือกผม	และผมก�าลังรอรับฟังแนวความคิดของท่านอยู่
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★  เลขาธิการแห่งรัฐ  ★

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

• ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของรัฐ ก�ากับดูแลการเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการรณรงค์หาเสียงและข้อมูล
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้รณรงค์หาเสียง

• สนับสนุนธุรกิจของรัฐ California โดยจดทะเบียนและรับรองธุรกิจและเครื่องหมายการค้าบางประเภท ก�าหนดกฎระเบียบการรับรองเอกสาร และ
ท�าให้เจ้าหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค�้าประกันสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนได้

• อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของรัฐ California โดยการครอบครอง ปกป้อง และให้สาธารณชนได้ชื่นชมทรัพย์สมบัติที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ของรัฐร่วมกัน

• จดทะเบียนการร่วมหุ้นในท้องถิ่น และผลักดันค�าสั่งเรื่องการดูแลสุขภาพ และปกป้องที่อยู่ของเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว และผู้อื่นที่ต้องมีการ
ปกปิดที่อยู่

JEFFREY H. DROBMAN 2586 Northlake Circle (818) 590-1603 
พรรคเดโมแครต Westlake Village, CA 91361 jhdphd@alumni.ucla.edu 
  http://drjeffsoftware.com/candidates/drobman

ท�าให้การลงคะแนนเสียง	 . . .	 เข้าถึงได้ง่ายขึ้น	สะดวกยิ่งขึ้น	ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ที่
ปลอดภัย ลงคะแนนเสียงได้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์ https://www.facebook.com/drobman.candidate.calsos

ROY ALLMOND 915 L Street #C234 (916) 761-2568 
พรรครีพับลิกัน Sacramento, CA 95814 2014election@runroyrun.org 
  runroyrun.org

ผมขอให้ท่านลงคะแนนให้ผม	และผมจะท�าให้ท่านภาคภูมิใจ	 . . .	 ด้วยศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนต่อลิขิตแห่งพระผู้เป็นเจ้า	ผมขอให้สัญญาแก่ท่านด้วย
ชีวิต	ทรัพย์สมบัติ	และเกียรติยศอันศักดิ์สิทธิ์ของผม!	ขอแสดงความนับถือ	Roy Allmond royallmond@reagan.com, royallmond@1791.com 
#Article5

ALEX PADILLA 969 Colorado Blvd., Suite 104 (818) 253-9140 
พรรคเดโมแครต Los Angeles, CA 90041 ideas@alex-padilla.com 
  www.alex-padilla.com

Alex Padilla	รู้วิธทีี่จะข้ามเส้นแบ่งพรรค	เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วง	โดยท�างานร่วมกับทั้งสองพรรคเพื่อผ่านกฎหมายกว่า 80 ฉบับ	นับตั้งแต่การปรับปรุง
การศึกษาไปจนถึงการปกป้องผู้ป่วย	เขาต่อสู้ให้มีการน�าพลังงานทดแทนมาใช้	ดังนั้น	ภายในปี	2020	หนึ่งในสามของกระแสไฟฟ้าของรัฐ	California 
จะมาจากพลังงานทดแทน	นักผจญเพลิง เจ้าหน้าที่ต�ารวจ และพยาบาลล้วนสนับสนุน Padilla	เพราะเขาอุทิศตนเพื่อท�าให้ชุมชนของเราปลอดภัยอยู่
เสมอ	ออกกฎหมายป้องกันไม่ให้บรรดาอาชญากรสามารถซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนมาใช้ได้	ในฐานะเลขาธิการแห่งรัฐ	Alex Padilla	จะท�าหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นกัน	เขาจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างงานขึ้นมา	ธุรกิจต่างๆ	ต้องรอหลายเดือนกว่าจะได้อนุมัติจากเลขาธิการแห่งรัฐเพื่อเริ่มด�าเนินกิจการ	
Padilla	จะดูแลให้ธุรกิจต่างๆ	สามารถยื่นเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผ่านระบบออนไลน์ได้	และเริ่มต้นด�าเนินธุรกิจได้ภายใน	5	วันท�าการ	เขา
จะ	ปรับปรุงการลงคะแนนเสียงให้ทันสมัย	เพื่อเราจะได้ลงคะแนนเสียงในเวลาและสถานที่ที่เราสะดวก	Padilla	จะ	สร้างแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาว 
โดยออกเยี่ยมโรงเรียนมัธยมปลายทั่วรัฐ	California	เพื่อกระตุ้นให้หนุ่มสาววัย	18	ปีลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง	Padilla	สนับสนุน	ให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งรายงานการได้รับเงินสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงทุกสัปดาห	์เพื่อให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนทราบว่าใครเป็นผู้ออกเงินสนับสนุนการรณรงค์หาเสียง	
Padilla	จะ	ตรวจสอบการท�างานของส�านักงานเลขาธิการแห่งรัฐ	เพื่อให้แน่ใจว่าภาษีที่จัดเก็บมาจากประชาชนถูกน�าไปใช้อย่างฉลาด	มีประสิทธิภาพ	
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์	เขาจะท�างานเพื่อ	น�ากฎหมายว่าด้วยสิทธิในการออกเสียงกลับมาใช้อีก	เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงได้
โดยไม่ถูกคุกคาม	Alex Padilla	เป็นบุตรชายของผู้อพยพ	ได้รับทุนการศึกษาให้เข้าศึกษาใน	Massachusetts Institute of Technology	และ
ได้รับปริญญาทางวิศวกรรม	และ	Alex Padilla	รู้ว่าฝ่ายบริหารไม่ได้มีค�าตอบส�าหรับทุกเรื่อง	นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้เขา	ออกเยี่ยมประชาชน
ทั้ง 58 มณฑลของรัฐ California	เพื่อพบปะกับผู้ออกเสียงลงคะแนน	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	และผู้น�าชุมชน	Alex	ต้องการทราบความต้องการของท่าน	
ideas@alex-padilla.com
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★  เลขาธิการแห่งรัฐ  ★	 ต่อ

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

PETE PETERSON 19528 Ventura Blvd., Suite 507 (323) 450-7536 
พรรครีพับลิกัน Los Angeles, CA 91356 campaign@petesos.com 
  www.petesos.com

ผมลงแข่งขันเพื่อชิงต�าแหน่งเลขาธิการแห่งรัฐเพื่อให้ชาว	California	มี	"หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการมีส่วนร่วม"	คนแรกของเรา	เพื่อท�าหน้าที่เป็นหัวเรี่ยว
หัวแรงต่อสู้ให้ฝ่ายบริหารของรัฐ	California	ตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ	ให้มากขึ้น	โปร่งใสมากขึ้น	และรับผิดชอบมากขึ้นต่อผู้ออกเสียงลงคะแนนและ
ธุรกิจขนาดเล็ก	ผู้น�าที่มีประสบการณ์ :	ในฐานะกรรมการบริหารของ	Davenport Institute for Public Policy	ที่	Pepperdine University	ผมเคย
เดินทางไปทั่วรัฐนี้มาแล้วเพื่อฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารของท้องถิ่นในเรื่องการใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงการบริการ
ประชาชนของรัฐ	California ท�าให้นักการเมืองมีความรับผิดชอบ : Sacramento	ได้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นักการเมืองที่ใช้อ�านาจของตนเป็นบันได
ก้าวไปสู่ต�าแหน่งทางการเมืองที่สูงขึ้น	แทนที่จะท�าหน้าที่แก้ปัญหา	แม้ว่าผมจะไม่ใช่นักการเมือง	แต่ประวัติการท�างานและการศึกษาที่ไม่เหมือนใครได้
เตรียมผมเพื่อให้ท�าหน้าที่ในต�าแหน่งเฉพาะนี้	ผมจะน�าประสบการณ์ด้านการบริการประชาชนและการท�างานในภาคเอกชนในสาขาการตลาดโดยตรงมาสู่	
Sacramento	เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	ในขณะเดียวกันก็ปกป้องไม่ให้มีการทุจริตต่อหีบใส่บัตรลงคะแนนของเรา
ด้วย	น�างานและธุรกิจกลับคืนมา :	รัฐ	California	ได้สูญเสียต�าแหน่งงานมากกว่ารัฐอื่นใดตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นต้นมา	ที่นี่เป็น
หนึ่งในรัฐที่ยากที่สุดส�าหรับเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจขนาดเล็ก	ผมจะใช้ประสบการณ์ของผมในด้านเทคโนโลยีท�าให้ธุรกิจสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์
ได้	ด�าเนินการให้ธุรกิจสามารถยื่นเรื่องขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน	48	ชั่วโมง	และต่อสู้เพื่อลดอัตราภาษีธุรกิจแฟรนไชส์	("ค่าธรรมเนียม
บริษัทจ�ากัด")	ที่สูงจนสุดจะทน	ผมจะส�ารวจธุรกิจที่ไปจากรัฐนี้ในแต่ละปีด้วย	และจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้สาธารณชนรับรู้	ฝ่ายบริหารจะท�างานได้ผลเมื่อมี
ความรับผิดชอบต่อประชาชนของตน	ผมขอเสียงสนับสนุนจากท่านด้วยความเจียมตน	เพื่อผมจะได้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดขึ้นได้

DAN SCHNUR P.O. Box 984 (424) 209-2936 
ไม่ระบุพรรคที่ชอบ Willows, CA 95988 info@4schnur.com 
  http://www.4schnur.com

เมื่อครั้งที่ผมเดินทางมาถึง	Sacramento	สี่ปีก่อนเพื่อท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการปฏิบัติทางการเมืองที่ยุติธรรมแห่งรัฐ	California 
ผมรู้สึกตกใจกับสิ่งที่ได้พบเห็นที่นั่น	การระดมเงินทุนส�าหรับการรณรงค์หาเสียงเป็นไปอย่างเกินจะควบคุม	สมาชิกสภานิติบัญญัติจะสอดส่ายสายตามอง
หาผู้บริจาคที่มีผลประโยชน์พิเศษเพื่อขอเงินสนับสนุนการรณรงค์หาเสียง	จากนั้นก็รีบกลับไปที่อาคารรัฐสภาของรัฐเพื่อลงคะแนนเสียงสนับสนุนการออก
กฎหมายที่เอื้ออ�านวยต่อผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น	Sacramento	ได้ก้าวไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองที่นิยมการทุจริตไปแล้ว	โดยมีวุฒิสมาชิกของรัฐคนหนึ่ง
ก�าลังถูก	FBI	สืบสวนในข้อหารับสินบน	และอีกคนหนึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดอาญาอุกฉกรรจ์แปดกระทงในข้อหาฉ้อฉลผู้ออกเสียงลงคะแนนและให้การเท็จ	
ทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่างปฏิเสธที่จะสังคายนาเรื่องยุ่งเหยิงนี้	ในฐานะเลขาธิการแห่งรัฐผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของท่าน	ผมจะโต้แย้งทั้งสองพรรค	
และจะต่อสู้เพื่อห้ามไม่ให้นักการเมืองระดมเงินทุนในระหว่างการพิจารณาออกกฎหมาย	ในขณะที่ก�าลังลงคะแนนเสียงผ่านร่างกฎหมายที่มีผลต่อท่านและ
ครอบครัวของท่าน	ผมจะบังคับให้ผู้บัญญัติกฎหมายท�าหน้าที่ที่พวกเขาได้รับเลือกตั้งให้เขามาท�า—นั่นคือเป็นตัวแทนพิทักษ์ผลประโยชน์ของท่าน—ก่อน 
ที่พวกเขาจะระดมเงินส�าหรับการรณรงค์หาเสียงครั้งต่อไป	กรรมการตัดสินไม่ควรสวมเสื้อของทีมเบสบอล	Dodgers	หรือทีมรักบี้	Giants	และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของเราจึงไม่ควรเข้าข้างพรรคใดพรรคหนึ่งเช่นกัน	นี่เป็นเหตุผลว่าท�าไมผมจึงลงแข่งขันเพื่อชิงต�าแหน่งเลขาธิการแห่งรัฐในฐานะผู้
สมัครรับเลือกตั้งอิสระผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด—นั่นเป็นเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องส�าคัญเกินกว่าจะปล่อยให้อยู่ในมือของนักการเมือง	มาร่วมต่อสู้กับผมเพื่อออก
กฎหมายต่อต้านการทุจริตใหม่ๆ	ที่เข้มงวด	เรียกร้องให้มีกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลการระดมเงินทุนส�าหรับการรณรงค์หาเสียงและความโปร่งใสที่เข้มงวด
กว่าเดิม	เพิ่มการเรียนการสอนเรื่องสิทธิพลเมืองในโรงเรียนของเรา	และท�าให้ชาว	California	ผู้ท�างานหนักสามารถเริ่มด�าเนินธุรกิจขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น
และสร้างงาน	เราสามารถร่วมกันท�าให้การเมืองมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

DAVID CURTIS  www.votedavidcurtis.org 
พรรคสีเขียว

เอาเงินออกไปจากการเมืองโดยหันไปใช้เงินสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงจากสาธารณะแทน	การโต้วาทีทางการเมืองต้องรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนเข้า
ไว้ด้วย	ยกเลิกระบบการเลือกตั้งเบื้องต้นที่ให้สิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองราย	จัดระบบการเป็นตัวแทนตามสัดส่วนในเขตที่มีผู้แทน
หลายคน	คืนเสรีภาพให้ประชาชนของเรา	ยกเลิกการเฝ้าระวังข้อมูลและคลังข้อมูล	ธุรกิจต้องช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นและจ่ายค่าจ้างขั้นต�่า
เพื่อด�ารงชีวิต	ติดป้ายก�ากับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรม	ท�าให้กัญชาเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย	ปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	ห้ามการขุดเจาะน�้ามัน
ด้วยวิธีการขุดเจาะน�้ามันในชั้นหินและเลิกใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล	โปรดเลือก	David Curtis
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★  เลขาธิการแห่งรัฐ  ★	 ต่อ

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

DEREK CRESSMAN 1787 Tribute Rd., Suite K (916) 538-4564 
พรรคเดโมแครต Sacramento, CA 95815 info@derekcressman.com 
  www.derekcressman.com

ผมลงแข่งขันเพื่อชิงต�าแหน่งเลขาธิการแห่งรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนเสียงของท่านมีคุณค่าต่อรัฐ	California	เสียงของประชาชนไม่ควรจะถูกบดบังด้วย
เสียงของบรรดาบริษัทหรือมหาเศรษฐี	เมื่อกลุ่มลับที่อยู่นอกรัฐได้ทุ่มเม็ดเงิน	11	ล้านดอลลาร์เข้าไปในการเลือกตั้งปี	2012	ของรัฐ	California	ผมได้สั่ง
ห้ามและปรับสองกลุ่มหลักในเครือข่ายการเมืองที่อู้ฟู่ไปด้วยเงินตราของ	Koch Brothers	เราจะต้อง	ขจัดเงินของภาคธุรกิจออกไปจากการเมือง	ไม่ใช่
เพียงแค่เปลี่ยนก�าหนดเวลาของผู้ระดมเงินทุนเท่านั้น	หลังจากที่ผมท�างานมา	19	ปีอย่างมืออาชีพในองค์กรของฝ่ายบริหารที่ดีซึ่งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	เช่น	
Common Cause	ผมจึงมีประสบการณ์ด้านนโยบายการบริหารจัดการและการเลือกตั้งมากกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด	ผมจะผลักดันให้มีการคัดค้านค�า
ตัดสินของศาลฎีกาที่บอกว่าเงินเปรียบเสมือนเสรีภาพในการพูด	และบริษัททั้งหลายจึงมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะใช้จ่ายเงินของตนได้	บริษัทไม่ใช่ประชาชน	
บริษัทพวกนี้ไม่ได้สูดลมหายใจเข้าหรือไม่ได้ส่งลูกๆ	ไปเรียนที่โรงเรียน—และผมจะกันพวกนี้ไม่ให้เข้ามาจุ้นจ้านกับการเลือกตั้งของเรา	ในฐานะผู้น�าการ
ปฏิรูปแห่งชาติที่	Common Cause	ผมได้ออกมาตรการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง	ซึ่งผ่านการอนุมัติจากกว่า	3	ใน	4	ของผู้ออกเสียงลงคะแนนใน	Los 
Angeles	และ	San Francisco	ซึ่งพวกเขาเรียกร้องให้รัฐสภา	ยกเลิกมติส�าหรับกลุ่ม Citizens United	และขอให้ห้ามการใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียง
โดยใช้เงินจากบริษัทเอกชน	ผมเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดุดัน	ผู้ออกเสียงลงคะแนนในรัฐ	California	จ�าเป็นต้องยืนหยัดต่อสู้กับกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ	เปิดเผย
คณะกรรมการด�าเนินการทางการเมือง	SuperPACs	ต่อสาธารณชน	และปกป้องการเลือกตั้งของเราให้สะอาดและตรงไปตรงมา	ในฐานะเลขาธิการแห่งรัฐ	
ผมจะปรับปรุงคู่มือแนะน�าส�าหรับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนี้ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	พร้อมมีวิดีโอออนไลน์จากผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน	และเปิดเผยข้อมูล
การได้รับเงินสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงโดยเร็ว	ผมจะสานต่องานของเลขาธิการแห่งรัฐ	Bowen	ให้เสร็จสมบูรณ์	เพื่อปรับปรุงระบบการลงทะเบียนของผู้
ออกเสียงลงคะแนนและระบบการจดทะเบียนธุรกิจของเราให้ทันสมัย	โปรดเลือก	Derek Cressman	ให้ท�าหน้าที่เลขาธิการแห่งรัฐ

LELAND YEE P.O. Box 22607 info@lelandyee.com 
พรรคเดโมแครต San Francisco, CA 94122 itsyourcalifornia.org

ปัจจุบันมีหลายรัฐที่ออกกฎหมายเพื่อท�าให้การลงคะแนนเสียงท�าได้ยากขึ้น	ครั้งหนึ่ง	California	เคยเป็นรัฐที่ท�าแบบนั้น	แต่ชาว	California	ได้
เปลี่ยนรัฐของเราจากรัฐที่กีดกันการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง	ไปสู่การส่งเสริมการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแล้ว	ผมเขียนกฎหมายที่ท�าให้ชาว	
California	อีก	911,145	คนสามารถเข้าถึงประชาธิปไตยของเราได้	โดยการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงออนไลน์	นี่คือรัฐ	California	ของท่าน	
Itsyourcalifornia.org	เป็นการเคลื่อนไหวของเราเพื่อขึ้นทะเบียนชาว	California	อีกหนึ่งล้านคน	แอป	itsyourcalifornia.org	จะเปลี่ยนสมาร์ท
โฟนของท่านให้เป็นเว็บไซต์ลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อท�าให้เพื่อน	เพื่อนร่วมชั้นเรียน	และครอบครัวของท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้	ท่าน
สามารถดาวน์โหลดแอปดังกล่าวได้โดยไปที่เว็บไซต์	itsyourcalifornia.org	ด้วยการแสดงความรับผิดชอบส่วนบุคคลและท�าในส่วนของเรา	เราก�าลัง
ท�าให้รัฐ	California	เป็นสถานที่ที่ดีขึ้น	เมื่อ	Sarah Palin	ถูกจ้างให้มาพูดที่	California State University	ผมได้ไปสืบเสาะจนทราบแหล่งที่มาของ
เงินค่าจ้างนั้น	และได้เขียนกฎหมายเพื่อยับยั้งไม่ให้หน่วยงานของฝ่ายบริหารปกปิดการใช้เงินภาษีของท่าน	นี่คือรัฐ	California	ของท่าน	ผมได้ต่อสู้เพื่อ
ให้ยุติการเลือกปฏิบัติในด้านการเรียนการสอนต่อนักศึกษาที่เป็นผู้อพยพ	เพื่อผู้ที่มีความใฝ่ฝันเหล่านี้จะได้สามารถสานความฝันแห่งอเมริกันชนได้	นี่คือ
รัฐ	California	ของท่าน	ด้วยการก้าวเดินไปด้วยกัน	เราจึงมีชัยในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคในการสมรส	นี่คือรัฐ	California	ของท่าน	ผม
ภูมิใจในผลการท�างานกับสมาพันธ์	Planned Parenthood	ที่มีอัตราความส�าเร็จ	100%	การท�างานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	และการท�างานด้านการบังคับใช้
กฎหมายโดยใช้สามัญส�านึก	และเราประสบความส�าเร็จในที่สุดกับการขอเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าซึ่งต�่าจนน่าอดสูใจ	เรายังมีอะไรอีกมากที่ต้องท�า	บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญระบุว่า	งานของเลขาธิการแห่งรัฐคือ	การท�าให้ชาว	California	มีอ�านาจปกครอง	รัฐ	California	ประกันให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรม	
เปิดเผยผลประโยชน์พิเศษต่อสาธารณชน	และป้องกันการทุจริต	ผมเป็นชาวพรรคเดโมแครตที่จะท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของทุกท่าน	ผมหวังว่าจะได้ท�าหน้าที่
เป็นเลขาธิการแห่งรัฐของท่าน	



30 | แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

★  ผู้ควบคุม  ★

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

• ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการงบประมาณ ท�าหน้าที่เป็นสมุห์บัญชีและผู้ท�าบัญชีของรัฐเพื่อดูแลเงินสาธารณะทั้งหมด

• บริหารจัดการระบบการจ่ายเงินเดือนและกฎหมายเรื่องทรัพย์สินที่ไม่มีผู้แสดงความเป็นเจ้าของ

• ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการและคณะกรรมาธิการหลายคณะ รวมทั้งกรรมาธิการภาษีและคณะกรรมการควบคุม

• ตรวจสอบและทบทวนการท�างานของรัฐ

LAURA WELLS P.O. Box 10181 (510) 225-4005 
พรรคสีเขียว	 Oakland, CA 94610 info@laurawells.org 
  www.laurawells.org 

ธนาคารของรัฐ	เก็บภาษีจากมหาเศรษฐี	ไม่ใช่จากประชาชนส่วนใหญ่อีก	99%	มีหลายวิธีที่จะท�าให้การศึกษา	เศรษฐกิจ	การดูแลสุขภาพ	สิ่งแวดล้อมก้าวสู่
ความเป็นเยี่ยมได้	แต่จะต้องไม่ท�าโดยนักการเมืองที่รับเงินสนับสนุนจากภาคธุรกิจ	หากนักการเมืองเหล่านี้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ท่านจะเป็นผู้แพ	้ดิฉันเป็น
นักปฏิบัติการหัวรุนแรงด้านการเมืองที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกการเงินมากว่า	20	ปี	โปรดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่รับเงินจากภาค
ธุรกิจ	รวมทั้งโปรดเลือก	Laura Wells	เป็นผู้ควบคุม	และโปรดเลือก	Ellen Brown	เป็นเหรัญญิก	

DAVID EVANS P.O. Box 2227 (760) 382-8031 
พรรครีพับลิกัน California City, CA 93504 devans@evansbusiness.com 
  www.evans4controller2014.com 

มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดส�าหรับต�าแหน่งผู้ควบคุม

BETTY T. YEE 381 Bush Street, Suite 300 (415) 692-3556 
พรรคเดโมแครต San Francisco, CA 94104 info@bettyyee.com 
  www.bettyyee.com

เราต้องการผู้ควบคุมที่จะน�าวินัยทางงบประมาณที่เข้มงวดมาสู่ฝ่ายบริหารของรัฐ	โดยท�าหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้านด้านงบประมาณคอยเฝ้าดูการใช้จ่ายอย่าง
ไม่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์	เราต้องการ	Betty Yee	ในฐานะสมาชิกของกรรมาธิการภาษี	Betty Yee	ได้ปกป้องภาษีของเราด้วยการเปิดเผยการ
ใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน	ค้นหาผู้ที่ไม่จ่ายภาษีซึ่งหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี	และพูดความจริงเรื่องหนี้สินที่
ขาดเงินอุดหนุน	Betty Yee	เป็นผู้น�าในการปราบปรามธุรกิจใต้ดิน	ซึ่งธุรกิจที่ไม่มีศีลธรรมจรรยาสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เสียภาษีที่ปฏิบัติตามกฎหมาย	
เธอได้น�าความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่สูงขึ้นมาสู่คณะกรรมการ	ท�าให้คณะกรรมการตอบสนองมากขึ้นต่อปัญหาของผู้เสียภาษีและผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้ง	เธอได้ท�าให้ผู้ค้าปลีกออนไลน์จ่ายภาษีส�าหรับรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในรัฐ	California	แบบเดียวกับที่ผู้ประกอบธุรกิจในย่านการค้าส�าคัญ
ท�ากัน	เพิ่มความเสมอภาคทางภาษีส�าหรับคู่สมรสเพศเดียวกัน	และปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีให้เป็นปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้เกิดงานที่ดีในเศรษฐกิจที่เน้น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	Betty Yee	มีคุณสมบัติดีเป็นพิเศษและเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในเรื่องงบประมาณของรัฐและนโยบายงบประมาณของ
รัฐ	เธอจบการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารรัฐกิจ	และเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ารักษาการแทนผู้อ�านวยการซึ่งดูแลงานงบประมาณในกระทรวงการ
คลังของรัฐ	California Betty Yee	ได้รับการรับรองอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นผู้ควบคุมจาก	California Federation of 
Teachers, California Nurses Association, California National Organization for Women (NOW)	และจาก	Dolores Huerta	ผู้ร่วม
ก่อตั้ง	United Farm Workers of America Betty Yee	จะท�าหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินของรัฐ	ผู้ซึ่งจะต่อสู้เพื่อครอบครัวของชาว	California 
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม	www.bettyyee.com
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★  เหรัญญิก  ★

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

• ในฐานะนายธนาคารของรัฐ บริหารจัดการการลงทุนของรัฐ

• บริหารจัดการการขายพันธบัตรและธนบัตรของรัฐ และเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนส�าหรับกองทุนส่วนใหญ่ของรัฐ

• ท�าหน้าที่สมาชิกหรือประธานคณะกรรมาธิการหลายคณะ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดจ�าหน่ายพันธบัตร

• จ่ายเงินของรัฐเมื่อผู้ควบคุมและหน่วยงานอื่นของรัฐสั่งจ่าย

ELLEN H. BROWN 26375B Oak Highland Dr. (661) 252-8773 
พรรคสีเขียว Newhall, CA 91321 ellenhbrown@gmail.com 
  ellenbrown4treasurer.org

ดิฉันเป็นนักเขียน	ทนายความ	ประธานของ	Public Banking Institute	และเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีแผนงานที่ผ่านการอนุมัติแล้วเพื่อน�ารัฐ	
California	คืนสู่ความสามารถในการช�าระหนี้และความรุ่งเรือง	ความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดจากธนาคารที่สาธารณชนเป็นเจ้าของมีให้เห็นทั่วโลกมาหลาย
ศตวรรษแล้ว	North Dakota	ซึ่งเป็นรัฐเดียวในสหรัฐอเมริกาที่มีธนาคารเป็นของตนเอง	เป็นรัฐที่มีหนี้สินน้อยที่สุด	และมีอัตราการบังคับจ�านอง	และการ
ว่างงานต�่าที่สุดของประเทศ	ในฐานะเหรัญญิก	ดิฉันจะท�างานเพื่อฟื้นฟูพระราชบัญญัติธนาคารสาธารณะของรัฐ	California	ซึ่งผ่านการอนุมัติจากทั้งสอง
สภาแล้วในปี	2011	ธนาคารที่สาธารณชนเป็นเจ้าของสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของรัฐลงได้มากกว่า	30%	เป็นการเรียกคืนเงินจ�านวนมหาศาลซึ่ง
ปัจจุบันถูกน�าไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้แก่โครงการจัดหาโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างงานและบริการสาธารณะ	ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปลดแอกจากบ่อน	 
Wall Street	และสร้างธนาคารของเราเองขึ้นมา—แล้วน�าผลก�าไรมาสู่ประชาชน!	โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์	www.publicbanksolution.com

JOHN CHIANG  electjohnchiang@gmail.com 
พรรคเดโมแครต  electjohnchiang.com

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน	John Chiang	เป็นสุนัขเฝ้าบ้านอิสระของรัฐ	California	ท�าหน้าที่ปกป้องภาษีของเราเสมอมา	ในฐานะเหรัญญิกของรัฐคน
ต่อไปของเรา	John Chiang	จะท�างานของเขาต่อไปเพื่อท�าให้การใช้จ่ายของฝ่ายบริหารโปร่งใสและรับผิดชอบมากขึ้น	John Chiang	ได้ช่วยให้ผู้เสีย
ภาษีให้รัฐนี้ประหยัดเงินมาแล้วหลายพันล้านดอลลาร์	โดยขจัดการใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์	การฉ้อฉล	และการใช้จ่ายในทางที่ผิด	John Chiang	ได้
ใช้อ�านาจการตรวจสอบของเขาค้นหาภาษีเกือบ	7	พันล้านดอลลาร์ที่ก�าลังถูกใช้จ่ายไปอย่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือบริหารจัดการอย่างผิดหลัก	หลังจาก
เหตุอื้อฉาวที่เมือง	Bell John Chiang	ได้ใส่ข้อมูลเงินเดือนเข้าไปในระบบออนไลน์	เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถค้นหาการใช้จ่ายในทางที่ผิดได้	John 
Chiang	ได้คืนเงินสด	2.7	พันล้านดอลลาร์และหุ้น	181	ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนหลายล้านคนที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารและบริษัทต่างๆ	John Chiang	ได้
ริเริ่มการตรวจสอบบริษัทประกันชีวิต	40	แห่ง	และเป็นผู้บุกเบิกให้ยุติการหลีกเลี่ยงไม่ยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์และผู้รับ
ผลประโยชน์	ซึ่งแต่เดิมเคยปฏิบัติกันทั่ววงการประกันชีวิต	การเข้าไปสะสางปัญหากับบริษัทประกัน	18	แห่ง	ท�าให้บริษัทประกันเหล่านั้นต้องจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน	267	ล้านดอลลาร์ให้แก่ชาว	California	และอีก	2.4	พันล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้เอาประกันทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทประกันเคยหลีกเลี่ยงไม่
ยอมจ่าย	John Chiang	เป็นผู้น�าการปฏิรูปเงินบ�านาญและจริยธรรม	เขาเข้าไปตรวจสอบปัญหาเรื่องเงินบ�านาญและขจัดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป	และ
ขณะนี้เขาก�าลังท�างานเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤติที่ก�าลังตั้งเค้าในเรื่องค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ส�าหรับผู้เกษียณอายุในรัฐนี้	ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีเงินอุดหนุน	
ส�านักงานของ	John Chiang	ให้ความช่วยเหลือด้านภาษีโดยไม่คิดค่าบริการแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้ประกอบอาชีพการงานช่วยให้ประชาชนเหล่า
นั้นประหยัดเงินคืนภาษีและเงินลดหย่อนภาษีได้หลายล้านดอลลาร์	เขาจัดสัมมนาโดยไม่คิดค่าบริการเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร
เข้าใจกฎระเบียบทางภาษีที่ซับซ้อน	John Chiang	เป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นของเราในฝ่ายบริหารของรัฐเสมอมา	โปรดให้โอกาส	John Chiang 
ต่อสู้เพื่อพวกเราต่อไปในฐานะเหรัญญิกแห่งรัฐคนต่อไปของรัฐ	California www.electjohnchiang.com
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★  อัยการสูงสุด  ★

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

• ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของรัฐ ดูแลให้แน่ใจว่ารัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเพียงพอหรือไม่

• ท�าหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรับผิดชอบให้บริการด้านกฎหมายของรัฐและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น

• ท�าหน้าที่หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายในการฟ้องร้องคดีของรัฐ

• ก�ากับดูแลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งอัยการและนายอ�าเภอประจ�าเขตมณฑล

ORLY TAITZ 29839 Santa Margarita, Ste. 100 (949) 683-5411 
ไม่ระบุพรรคที่ชอบ Rancho Santa Margarita, CA 92688 orly.taitz@hushmail.com 
  runorlyrun.com 

Dr. Orly Taitz, Esq.	เป็นทั้งทนายความผู้ได้รับอนุญาตและแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ในรัฐ	CA	เป็นนักธุรกิจหญิง	เป็นภรรยามา	27	ปี	และ
เป็นแม่ของลูกชาย	3	คน	Taitz	ก�าลังยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและสิทธิ์พลเมืองของชาว	California	ในฐานะอัยการสูงสุด	Taitz	จะท�าสิ่ง
ต่อไปนี้	คือ	ท�าให้การคอยสอดแนมชาว	CA	ที่ปฏิบัติตามกฎหมายของ	NSA	ซึ่งไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	กลายเป็นโมฆ	ท�าให้การใช้	
Google, Facebook, Yahoo	และอื่นๆ	เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชาว	CA	รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อต�าแหน่งทางการ
เมือง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก	และผู้พิพากษา	ซึ่งไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของ	NSA	กลายเป็นโมฆะ	ท�าให้ภาษีที่เรียกเก็บจากชาว	CA 
บางคนและภาษีที่อนุโลมไม่จัดเก็บจากบริษัท	ซึ่งด�าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ	Obamacare	อีกทั้งไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	
และเป็นการเลือกปฏิบัติ	ให้กลายเป็นโมฆะ	ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของบ้านและเจ้าหนี้โดยใช้เงินจ�านองที่ได้รับคืนมา	แทนการน�าเงินก้อนนี้ไปผันให้พวก
พ้อง	ใช้ขูดรีด	และรีดไถ	ท�าให้ค�าสั่งของ	EPA	เป็นโมฆะเพราะเป็นค�าสั่งที่ท�าลายธุรกิจและการเกษตรกรรมในรัฐ	CA	และท�าให้รัฐขาดแคลนน�้าซึ่งฟาร์ม
ต้องการเป็นอย่างมาก	ท�าให้ข้อก�าหนดของรัฐ	CA	เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าต่างๆ	เช่น	TPP, TAFTA, NAFTA, WTO-GATT	กลายเป็นโมฆะ	
เพราะมีผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องการท�างานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งต�าแหน่งงาน	ค่าจ้าง	และสวัสดิการด้วย	ท�าให้ข้อก�าหนดของพระราช
บัญญัติ	NDAA	ซึ่งอนุญาตให้สามารถกักขังบุคคลเป้าหมายได้อย่างไม่มีก�าหนดโดยไม่ผ่านการไต่สวน	กลายเป็นโมฆะ	ท�าให้ค�าสั่งของรัฐบาลกลางที่ไม่มี
เงินอุดหนุน	ซึ่งท�าให้ธุรกิจและรัฐต้องล้มละลาย	กลายเป็นโมฆะ	ยุติการฉ้อฉลการเลือกตั้ง	ลบข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ไม่มีผลบังคับ
ออกจากฐานข้อมูล	ตรวจสอบความชอบธรรมทางกฎหมายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	ด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิกเฉยต่อหลักฐานทั้งหมดที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายและผู้เชี่ยวชาญได้ยื่นเสนอเพื่อแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดี	Obama	ถือสัญชาติอินโดนีเซีย	ปลอมแปลงใบรับรองการขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน	
ปลอมแปลงสูติบัตร	และหมายเลขประกันสังคม	CT	ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ผ่านการตรวจพิสูจน์ทั้งจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และจากหน่วยงาน	SSNVS

JONATHAN JAECH 3200 E. 3rd St. jonathan@jaech.net 
พรรคเสรีนิยม Los Angeles, CA 90063 www.jaech.info

ยืนหยัดต่อสู้เพื่อพระราชบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง	รวมทั้งฉบับแก้ไขครั้งที่	2	ด้วย	ปกป้องความเป็นส่วนตัวของเรา	ยกเลิกการห้ามใช้	จ�าหน่าย	
และครอบครองกัญชา	ยกเลิกโทษประหารชีวิต	ด�าเนินคดีกับต�ารวจที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม	ยกเลิกการยึดทรัพย์สินของประชาชน

JOHN HAGGERTY 1400 Coleman Ave., Suite C-21 (408) 988-2019 
พรรครีพับลิกัน Santa Clara, CA 95050 johnkhaggerty@yahoo.com 
  www.electjohnhaggertyattorneygeneral.com

สวัสดีครับ!	ตามที่ท่านทราบ	เราต้องการอัยการสูงสุดที่จะปกป้องเราจากอาชญากรรมและปกปักรักษารัฐธรรมนูญแห่งรัฐของเราอย่างแข็งขัน	กฎหมายของ
รัฐ California ก�าหนดให้อัยการสูงสุดของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี	้ในฐานะอัยการสูงสุด	John Haggerty	จะด�าเนินการดังต่อไปนี้อย่างเข้มแข็ง	
1)	ต่อสู้กับความล่าช้าใดๆ	ในการน�าโทษประหารชีวิตของรัฐเรามาใช้	2)	ต่อสู้กับความรุนแรงและการลักขโมยในรัฐของเราในปัจจุบันซึ่งอยู่ในระดับที่เกิน
จะยอมรับได้	โดยเน้นที่ผลการด�าเนินงาน	ไม่เน้นข้อแก้ตัว	3)	ปกป้องกฎหมายของรัฐ	California	ที่ผ่านการอนุมัติตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว	รวมทั้ง
ญัตติข้อ	8, 13	และ	209	ที่ใช้คัดค้านการฟ้องร้องคดีทั้งหมด	4)	ต่อต้านการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	5)	เป็นผู้น�าการรณรงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั่วทั้งรัฐเพื่อปราบปรามการโจรกรรมในร้านค้าและคนจรจัดที่ก้าวร้าว	6)	ท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของฝ่ายบริหารทุกหน่วย	และภาคประชาชน
โดยรวม	เพื่อปรับปรุงการบริหารงานยุติธรรมทั่วทั้งรัฐของเราและ	7)	สนับสนุนสิทธิของประชาชนชาว	California	เพื่อจัดตั้งสองรัฐใหม—่Northern 
California	และ	Southern California—หากพวกเขาประสงค์จะด�าเนินการดังกล่าว	ในฐานะอัยการของรัฐ	California	ตั้งแต่ปี	1987	เป็นต้นมา	
และในฐานะประชาชนคนหนึ่ง John Haggerty	ได้ท�างานหนักเพื่อให้รัฐนี้ใช้โทษประหารชีวิตต่อไปเพื่อเป็นมาตรการยับยั้งอาชญากรที่ชั่วร้ายที่ได้ผล	ยุติ
การเลือกปฏิบัติต่อบุคลากรส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยในฝ่ายบริหารของเรา	จ�ากัดวาระการด�ารงต�าแหน่งของนักการเมือง	ปรับปรุงกฎระเบียบส�าหรับคณะลูกขุน
ของรัฐ	California	เพิ่มสิทธิ์ให้ทหารผ่านศึก	เพิ่มทางเลือกด้านการศึกษาของบุตรให้แก่ผู้ปกครอง	ปกป้องเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์	และยืนหยัดต่อสู้ให้การ
สมรสเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลเด็ก	เพราะเป็นการดูแลโดยพ่อและแม่ของพวกเขาเองซึ่งไม่มีสิ่งใดจะทดแทนได้	John Haggerty	จะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้
รับเลือกให้รับใช้รัฐ	California	ต่อไป	วันที่	3	มิถุนายน	2014	นี้	โปรดเลือก	John Haggerty	ให้เป็นอัยการสูงสุด	
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★  กรรมาธิการประกันภัย  ★

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

• ก�ากับดูแลและอ�านวยการการท�างานทุกส่วนของกรมการประกันภัย

• ออกใบอนุญาต ก�าหนดกฎระเบียบ และตรวจสอบบริษัทประกันภัย

• ตอบค�าถามและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประกันภัย

• บังคับใช้กฎหมายประกันภัยของรัฐ California และน�ากฎระเบียบมาใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

TED GAINES  ted@tedgaines.com 
พรรครีพับลิกัน  www.tedgaines.com

ในฐานะตัวแทนขายประกันให้แก่ครอบครัวตลอดช่วง	30	ปีที่ผ่านมา	ผมต้องต่อสู้กับบริษัทประกันในนามของลุกค้าเสมอมา	ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก	
ผมได้ต่อสู้กับการบริหารแบบระบบราชการของฝ่ายบริหารในนามของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมาโดยตลอด	ในฐานะกรรมาธิการประกันภัยของท่าน	ผมจะ
ต่อสู้เพื่อปกป้องผู้บริโภคไปพร้อมกับน�าการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจมาสู่ตลาดประกันของรัฐ	California	การแข่งขันที่มากขึ้นย่อมหมายถึงตัว
เลือกมากขึ้นและอัตราเบี้ยประกันที่ดีขึ้นส�าหรับผู้บริโภค	แต่ว่าภายใต้การน�าของกรมการประกันภัยของรัฐ	California	ในปัจจุบัน	การท�างานของกรมได้
กลายเป็นการบริหารแบบระบบราชการที่ไม่เอื้อต่อความก้าวหน้าไปเสียแล้ว	ส่งผลให้บริษัทประกันพากันหนีหายไปจากรัฐของเรา	ในขณะเดียวกัน	มีการ
ฉ้อฉลและการกระท�าในทางที่ไม่ถูกต้องมากเกินไปในตลาดประกันของเรา	ในฐานะกรรมาธิการประกันภัย	ผมจะท�างานเพื่อเพิ่มบทลงโทษทางอาญาส�าหรับ
การฉ้อฉล	และจะด�าเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับผู้ที่เอาเปรียบผู้สูงอายุและประชาชนที่ด้อยโอกาสที่สุดของเรา	แต่ก็มีการกระท�าในทางที่ไม่ถูกต้องมากมายใน
ระบบประกันภัย—เป็นการกระท�าที่อาจไม่มีความผิดทางอาญา	แต่ถึงกระนั้นก็ท�าให้ผู้บริโภคต้องสูญเงินกันไปหลายล้านดอลลาร์	ค่าใช้จ่ายประกันภัยในรัฐ
ของเราสูงเกินไป	และการฟ้องร้องคดีแบบไร้สาระก็เป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่ง	ในฐานะกรรมาธิการประกันภัย	ผมจะควบคุมการกระท�าในทางที่ไม่ถูกต้อง
ในการฟ้องร้องคดี	และจะต่อสู้กับทนายความจ�าเลย	และผู้รณรงค์หาเสียงของพวกเขาใน	Sacramento	กรรมาธิการประกันภัยมีหน้าที่ปกป้องผู้บริโภคและ
สร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่จะช่วยปรับปรุงเศรษฐกิจในรัฐของเราให้ดีขึ้น	เพื่อสร้างงานให้มากขึ้น	เราสามารถท�าได้ดีกว่านี้	ผมขอเสียงสนับสนุนจากท่าน
ด้วยความเคารพในวันที่	3	มิถุนายนนี้	โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์	tedgaines.com	เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

DAVE JONES 915 L Street #C124 (916) 349-4236 
พรรคเดโมแครต Sacramento, CA 95814 teamdavejones@gmail.com 
  www.davejones2014.com

สี่ปีที่แล้ว	ชาว	California	เลือก	Dave Jones	เป็นกรรมาธิการประกันภัยให้ต่อสู้เพื่อผู้บริโภคและท�าให้บริษัทประกันมีความรับผิดชอบ	Dave Jones 
ได้ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเงิน 1.4 พันล้านดอลลาร์โดยลดอัตราเบี้ยประกันส�าหรับรถยนต์และเจ้าของบ้านที่อยู่ในอัตราที่สูงเกินจ�าเป็น เราต้องการ
กรรมาธิการประกันภัยที่กล้าหาญ	ซื่อสัตย์	และมีความเป็นอิสระ	ให้ท�าหน้าที่ต่อสู้เพื่อปกป้องผู้บริโภค	เราต้องการ	Dave Jones Dave Jones ปฏิเสธ
ไม่รับเงินสนับสนุนหรือของขวัญจากบริษัทประกันภัย เขาได้ท�างานเพื่อให้ชาว	California	หลายล้านคนที่ยังไม่มีประกันสุขภาพ	ได้มีประกันสุขภาพ	เขา
ได้ออกกฎระเบียบเพื่อยับยั้งบริษัทประกันสุขภาพไม่ให้เลือกปฏิบัติต่อประชาชนในเรื่องอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์มีผลบังคับ	เขาได้ก�าหนดให้
บริษัทประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองแก่เด็กออทิสติค	Jones	ก�าลังเป็นผู้น�าในการต่อสู้เพื่อออกกฎระเบียบควบคุมการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ	เมื่อ
บริษัทประกันชีวิตไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ซึ่งเสียชีวิตไป	Jones	ได้สืบสวนทั่วประเทศและได้เงินคืนมาจากบริษัท
ประกันชีวิตหลายร้อยล้านดอลลาร์	ชาว	California	ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกเมื่อคนฉ้อฉลโกงบริษัทประกัน	นับตั้งแต่	Jones	เข้ารับต�าแหน่ง	กรมของเขา
ได้ด�าเนินการให้มีการจับกุมผู้กระท�าผิดมากกว่า	2,000	ครั้งในข้อหาฉ้อฉล	Jones	ได้ออกกฎระเบียบเพื่อปกป้องผู้สูงอายุไม่ให้ถูกโกง	และเขาได้สอบสวน
และช่วยด�าเนินคดีกับอาชญากรที่หากินกับผู้สูงอายุ	Jones	ยืนยันเจตนารมณ์ของเขาที่ขอให้บริษัทประกันซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจที่หลากหลายและ
ทหารผ่านศึกทุพพลภาพในรัฐ	California	ปัจจุบัน	บริษัทประกันต้องพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้วย	นี่เป็นผลจาก
การท�างานของ	Dave Jones Jones	ได้ช่วยผู้บริโภคกว่า	100,000	ราย	โดยจัดการกับข้อร้องเรียนเรื่องการท�างานของบริษัทประกันที่ผู้บริโภคใช้บริการ
อยู่	เขาได้ช่วยติดตามเงิน	182	ล้านดอลลาร์เพื่อน�ามาคืนผู้บริโภค	Consumer Federation of California ได้เสนอชื่อ Dave Jones เป็น "ผู้พิทักษ์
ผู้บริโภค" กรรมาธิการประกันภัย	Dave Jones	สู้เพื่อพวกเรา	โปรดเลือกชาวพรรคเดโมแครต	Dave Jones	เป็นกรรมาธิการประกันภัย	โปรดเยี่ยมชม
เว็บไซต์	www.davejones2014.com

NATHALIE HRIZI 2969 Mission St. (415) 821-6171 
พรรคสันติภาพและอิสรภาพ San Francisco, CA 94110 hrizi2014@gmail.com 
  www.hrizi2014.org

การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพควรเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนต้องม!ี	ยกเลิกบริษัทประกัน!	โปรดเลือกพรรคสันติภาพและอิสรภาพ
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เขตกรรมาธิการภาษีแห่งรัฐ California

มณฑลในแต่ละเขตกรรมาธิการภาษี
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เขต 1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Inyo, Kern, Kings, Lassen, Los Angeles, Madera, 
Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, Plumas, 
Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, Shasta, Sierra, 
Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tulare, Tuolumne, Yuba

เขต 2
Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Glenn, 
Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Monterey, Napa, 
San Benito, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, 
Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, 
Tehama, Trinity, Yolo

เขต 3
Los Angeles, San Bernardino, Ventura

เขต 4 
Imperial, Orange, Riverside, 

San Bernardino, San Diego

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
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★  กรรมาธิการภาษี  ★

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

ท�าหน้าที่ในกรรมาธิการภาษ ีซึ่งเป็นกรรมาธิการภาษีที่ได้รับเลือกของรัฐเพื่อท�าหน้าที่ดังต่อไปนี้
• ก�ากับดูแลการบริหารจัดการโครงการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมมากกว่ายี่สิบสี่โครงการ รวมทั้งโครงการเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขาย

และการใช้ประโยชน ์บุหรี่และยาสูบ สุราและเชื้อเพลิง

• ท�าหน้าที่เป็นผู้รับค�าร้องอุทธรณ์ส�าหรับคดีภาษีเงินได้และภาษีแฟรนไชส์ในรัฐ California 

• ก�ากับดูแลการบริหารจัดการภาษีทรัพย์สินทั่วทั้งรัฐ

เขต 1
GEORGE RUNNER 43759 15th Street, West, PMB25 (916) 790-6075 
พรรครีพับลิกัน Lancaster, CA 93534 info@georgerunner.com 
  www.georgerunner.com

ในฐานะผู้แทนทางกฎหมายของผู้เสียภาษีที่ได้รับเลือกของท่าน	ผมก�าลังท�างานทุกวันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่าน	ซึ่งเป็นผู้เสียภาษี	นับจากการ
ปกป้องญัตติข้อ	13	ไปจนถึงการคัดค้านการเพิ่มอัตราภาษีเพิ่มจากครอบครัวและธุรกิจในรัฐ	California	ผมได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม
ผลประโยชน์พิเศษซึ่งต้องการจะไถเงินจากท่านเพิ่มขึ้นอีก	นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมนักต่อสู้ภาษีอย่าง	Howard Jarvis Taxpayers Association	จึง
สนับสนุนให้ผมได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง	ในฐานะนักธุรกิจ	ผมรู้จากประสบการณ์ของตัวเองว่าการท�าธุรกิจในรัฐนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย	นโยบายภาษีของรัฐ	
California	ควรจะสร้างงานให้แก่ภาคเอกชนในรัฐของเราให้มากขึ้น	ไม่ใช่เป็นตัวถ่วงการลงทุนของผู้ประกอบการ	เราก�าลังก้าวไปข้างหน้า	ด้วยความ
พยายามร่วมกับเพื่อนร่วมงานของผม	เราได้ท�าให้ฝ่ายบริหารยกเลิกการเรียกเก็บเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นด�าเนินกิจการ	การ
ด�าเนินการนี้ช่วยน�าเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์กลับคืนมาสู่เจ้าของผู้มีสิทธิ์ครอบครองเงินเหล่านั้น	แทนที่จะปล่อยให้จมอยู่ในบัญชีธนาคารของฝ่ายบริหารต่อ
ไป	ด้วยความร่วมมือจากผู้แทนทางกฎหมายของผู้เสียภาษีอื่นๆ	พวกเราก�าลังต่อสู้กับภาษี	"ค่าธรรมเนียมอัคคีภัย"	ซึ่งไม่ยุติธรรมและผิดกฎหมาย	และมุ่ง
จัดเก็บจากเจ้าของบ้านและผู้สูงอายุทั่วรัฐ	California	เราก�าลังจะชนะการต่อสู้นั้นในศาลและจะน�าเงินหลายล้านดอลลาร์มาคืนให้ผู้เสียภาษี	ขณะที่ผมท�า
หน้าที่ในสภานิติบัญญัติ	ผลงานของผมที่เคยท�ามา	รวมถึง	Jessica’s Law	ซึ่งท�าให้เกิดกฎหมายปราบปรามผู้ล่วงละเมิดทางเพศที่เข้มงวดที่สุดในประเทศ
นี้ขึ้นมา	นอกจากนี้	ผมยังได้เขียน	California’s Amber Alert	ขึ้นมา	ซึ่งได้ช่วยให้เด็กกว่า	200	คนที่ถูกลักพาตัวไปได้กลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่ของ
พวกเขา	ผมจะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้รับเสียงสนับสนุนจากท่าน	โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์	www.georgerunner.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของ
ผมเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้เสียภาษีและท�าให้ฝ่ายบริหารของรัฐ	California	ตอบสนองมากขึ้นและรับผิดชอบมากขึ้นต่อท่าน

CHRIS PARKER P.O. Box 161527 (916) 538-9833 
พรรคเดโมแครต	 Sacramento, CA 95816-1527 parkerforboe@gmail.com 

นักภาษีคนหนึ่งที่จะท�าหน้าที่ในคณะกรรมการภาษีของรัฐ	California	ผมเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมส�าหรับคะแนนเสียงของท่าน
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★  กรรมาธิการภาษี  ★	 	ต่อ

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

เขต 2
FIONA MA 1032 Irving Street #908 (415) 845-5450 
พรรคเดโมแครต San Francisco, CA 94122 fiona@fionama.com 
  www.fionama.com

ในฐานะสมาชิกของกรรมาธิการภาษีของท่าน	ดิฉันจะท�างานเพื่อสร้างงานและท�าให้เศรษฐกิจของเราแข็งแกร่ง	ดิฉันเริ่มหันมาสนใจเรื่องการบริการ
สาธารณชนเป็นครั้งแรกตอนเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กแห่งหนึ่งและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นผู้แทนทางกฎหมายให้ธุรกิจท้องถิ่น	หลังจากนั้นกว่า	20 
ปี	ดิฉันก�าลังน�าจริยธรรมในการท�างานและประสบการณ์การท�างานที่ใช้ได้ผลจริงและได้รับการยอมรับแล้ว	มาสู่กรรมาธิการภาษี	เพื่อปกปักรักษาผู้เสีย
ภาษีชาว	California	ทุกปี	รัฐ	California	ไม่สามารถจัดเก็บภาษีแปดพันล้านดอลลาร์จากเศรษฐกิจใต้ดิน	การขาดหายไปของรายได้ส่วนนี้ท�าให้ชาว	
California	ที่ท�างานหนักต้องได้รับความเดือดร้อนในรูปของการมีบริการสาธารณชนที่ส�าคัญน้อยกว่าที่ควรจะเป็น	และในรูปของอุปสรรคขัดขวางการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเรา	ดิฉันจะน�าประสบการณ์หลายปีในการตรวจสอบบัญชีตามบริษัทต่างๆ	และความเข้าใจในวิธีการอ่านและตีความงบการเงิน	มา
ประยุกต์ใช้ปราบปรามการฉ้อฉลและการยื่นรายการภาษีต�่ากว่าความเป็นจริงซึ่งท�าให้รัฐ	California	ได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์	
ดิฉันเคยท�าหน้าที่เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมการอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมินท้องถิ่นของเราดิฉันฟังค�าอุทธรณ์คดีภาษีทรัพย์สินและตัดสินคดีเหล่านั้น	
ดิฉันได้รับเลือกให้เป็นผู้ควบคุมดูแลคนหนึ่งของ	San Francisco	และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภาแห่งรัฐ	California	ดิฉันเป็นผู้เขียนร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับภาษีหลายฉบับที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและท�าให้รัฐ	California	สามารถแข่งขันกับรัฐอื่นได้อยู่เสมอ	ดิฉันส�าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา
การบัญชี	และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาภาษี	และการบริหารธุรกิจ	และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต	(CPA)	ใน	
รัฐ	California	ตั้งแต่ปี	1992	เป้าหมายของดิฉันคือช่วยเหลือให้ครอบครัวที่ท�ามาหาเลี้ยงชีพได้เติบโตในรัฐที่รุ่งเรืองของเรา	โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า
รัฐ	California	มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ	ดิฉันจะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้รับคะแนนเสียงจากท่านในวันที่	3	มิถุนายน	2014	นี้	
ขอบคุณค่ะ

เขต 3
JEROME E. HORTON 6221 Overhill Blvd. (310) 402-4705 
พรรคเดโมแครต Los Angeles, CA 90043 jehorton@sbcglobal.net 
  http://boardofequalizationjehorton.com

ในระหว่างช่วงเวลาอันท้าทายนี้	นับเป็นเอกสิทธิ์ที่ไม่น่าเชื่อที่ผมมีโอกาสได้รับใช้ท่านในฐานะประธานกรรมาธิการภาษี	(BOE)	และอยู่ในต�าแหน่งที่ผม
สามารถใช้ประสบการณ์ยาวนาน	36	ปีในกรรมาธิการภาษี	ประสบการณ์ด้านกฎหมาย	และประสบการณ์ด้านการเงิน—รวมทั้งประสบการณ์ 26 ปีใน
กรรมาธิการภาษ	ีเพื่อปกป้องและรับใช้ชาว	California	ผมเริ่มท�างานกับคณะกรรมาธิการนี้ในฐานะเด็กฝึกงานอายุ	18	ปี	และก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไป
สู่ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรับผิดชอบงานบริการให้ค�าปรึกษากฎหมายภาษีธุรกิจ	จากนั้นจึงเข้าร่วมงานกับสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ	California	ต่อมา
ผมได้ท�าหน้าที่ในกรรมาธิการความช่วยเหลือทางการแพทย์แห่งรัฐ	California	และคณะกรรมการการลงทุนด้านแรงงานแห่งรัฐ	California	โดยท�า
หน้าที่ต่อสู้เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ	งานที่มีคุณภาพ	และโอกาสทางการศึกษา	ผมได้รับเลือกให้ท�าหน้าที่ในกรรมาธิการภาษีในปี	2010 
ในฐานะผู้ร่างพระราชบัญญัติสิทธิ์และเสรีภาพของผู้เสียภาษี	ในระหว่างที่ผมท�างานในต�าแหน่งดังกล่าว	ผมได้ช่วยผู้ประกอบการ	1.3	ล้านรายเปิด	ธ�ารง
รักษา	และสร้างการเติบโตแก่กิจการของพวกเขา	และผมเป็นผู้บริหารจัดการรายได้มากกว่า	138	พันล้านดอลลาร์ส�าหรับบริการของรัฐและบริการของท้อง
ถิ่น	ความคิดริเริ่มของผมในการต่อต้านธุรกิจอาชญากรรม	ได้ช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับการค้ามนุษย์มาโดยตลอด	โดยส่งผลให้มีการจับกุมอาชญากร	128 
รายที่ท�าธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย	และก�าจัดสินค้าที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกจ�านวนมหาศาลออกไปจากท้องถนนของเรา	การรณรงค์ต่อสู้
กับความยากจนของผมได้ช่วยให้ผู้เสียภาษีชาว	California	หลายพันคนได้รับเงินคืนภาษีและเงินลดหย่อนภาษีหลายล้านดอลลาร์	และให้อ�านาจองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก�าไรเพื่อช่วยต่อสู้กับความยากจน	ผมรู้สึกภาคภูมิใจไม่น้อยไปกว่ากันส�าหรับโครงการฝึกงานที่ออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสในการฝึกงาน
และจ้างงานให้แก่คนหนุ่มสาวของเรา	เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดริเริ่มอีก	32	โครงการของ	Horton	และเนื้อหาอื่นๆ	โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์	
http://boardofequalizationjehorton.com	สุดท้ายนี้	โปรดสนับสนุนผมให้ได้รับเลือกอีกครั้ง	เช่นเดียวกับบรรดาครู	นักผจญเพลิง	พยาบาล	ต�ารวจ 
ผู้เสียภาษี	และธุรกิจขนาดเล็กในรัฐ	California	ที่จะเลือกผมเช่นกัน
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★  กรรมาธิการภาษี  ★	 	ต่อ

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

เขต 4
NADER SHAHATIT 28793 Beattie St. (909) 440-8769 
พรรคเดโมแครต Highland, CA 92346 shahatitnader@yahoo.com 
  electnadershahatit.com

"ฉันจะเลือกคุณ"	ผมก�าลังได้ยินค�าสัญญานี้จากผู้ออกเสียงลงคะแนนและเพื่อนร่วมงาน	นับเป็นเกียรติที่ผมจะได้ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของท่าน

DIANE L. HARKEY 31878 Del Obispo #118; PMB106 (949) 240-6959 
พรรครีพับลิกัน San Juan Capistrano, CA 92675 diane@dianeharkey.com 
  www.dianeharkey.com

เพราะเหตุใดดิฉันจึงได้รับคะแนนประเมินสูงสุดอยู่เสมอจาก	Howard Jarvis Taxpayers Association	หอการค้ารัฐ	California	และผู้สนับสนุนธุรกิจ
อื่นๆ	ผู้เสียภาษี	และกลุ่มความปลอดภัยของสาธารณชน?	เป็นเพราะว่าดิฉันประสบความส�าเร็จในการเปิดเผยการใช้จ่ายภาษีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์	ดิฉัน
คัดค้านการขึ้นภาษี	และดิฉันเข้าไปก�ากับดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในฝ่ายบริหารของรัฐได้มากขึ้นนั่นเอง	กรรมาธิการภาษีมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการท�าให้
นโยบายภาษีมีความชัดเจน	แก้ปัญหาข้อพิพาท	และตีความกฎระเบียบ	ดิฉันจะท�างานเพื่อท่าน	ทั้งบุคคลธรรมดา	และธุรกิจห้างร้านที่ถูกจ�ากัดไม่ให้ท�าใน
สิ่งที่ต้องการจะท�าโดยฝ่ายบริหารที่ท�างานล้มเหลวและไม่มีประสิทธิภาพ	เป้าหมายของดิฉันไม่ซับซ้อนอะไร	นั่นคือ	ช่วยให้ประชาชนและชุมชนก้าวไปสู่
ความรุ่งเรือง	และสร้างงานขึ้นมาโดยป้องกันการขึ้นภาษีในรูปแอบแฝง	การตรวจสอบ	การฟ้องร้องคดี	และค�าสั่งที่ที่มีมากเกินจ�าเป็นและท�าลายต�าแหน่ง
งาน	เน้นนโยบายช่วยเหลือ	ไม่ใช่ขัดขวางประชาชนที่ดิฉันรับใช้อยู่	เพิ่มการจ้างงานและรายได้	ลดการสูญเปล่าของฝ่ายบริหาร	และลดหนี้	ในสภาแห่งรัฐ	
ดิฉันได้เปิดเผยข้อบกพร่องของโครงการจัดสร้างรถไฟความเร็วสูง	เปิดเผยค่าใช้จ่ายแฝงใน	Cap and Trade Program	ด�าเนินการก�ากับดูแล	สร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในโครงการ	และจัดหางบประมาณส�าหรับความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวด	เช่น	ความปลอดภัยของสาธารณะ	การศึกษา	การขนส่ง	ในขณะ
เดียวกันก็ส่งเสริมการกักเก็บน�้าไว้ใช้เพื่อรับมือกับภัยแล้ง	ดิฉันสร้างความก้าวหน้าในอาชีพทางการเงิน	ช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจให้สามารถผ่านด่าน
กฎระเบียบที่ยุ่งยากไปได้อย่างรวดเร็ว	สร้างงานให้เกิดขึ้น	ทั้งในยามที่วัฎจักรแห่งเศรษฐกิจอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์และซบเซา	ชาว	California	ต้องการโอกาส
ที่จะขยายธุรกิจออกไป	เข้าถึงงานที่ให้ผลตอบแทนดี	ให้การศึกษาแก่บุตรหลาน	และเลี้ยงดูครอบครัวให้มีชีวิตที่ปลอดภัย	และตระหนักถึงอนาคตที่สดใส
และมั่นคงของผู้สูงอายุ	และบุตรหลานของตน	รัฐ	California	อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์	สามีของดิฉัน	ซึ่งอยู่ร่วมกันมา	30	ปี	
และตัวดิฉันเอง	เลี้ยงดูบุตรสาวของเราที่นี่	และเรารู้ว่า	หากพวกเราทุกคนร่วมมือกัน	รัฐที่รุ่งเรืองของเราจะสามารถกลับมาเป็นรัฐแถวหน้าอันดับหนึ่งของ
ประเทศนี้อีกครั้งหนึ่ง	โดยจะเป็นรัฐที่มีความรุ่งเรือง	เต็มไปด้วยโอกาส	แลมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของประเทศนี้	ดิฉันขอเสียงสนับสนุนจากท่านด้วยความ
เคารพ
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★  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนของรัฐ (ต�ำแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด)  ★

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

• ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลโรงเรียนของรัฐ วางนโยบายการศึกษาและก�าหนดทิศทางให้แก่เขตโรงเรียนท้องถิ่น 

• อ�านวยการการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดของกรมศึกษาธิการและน�านโยบายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐมาใช้ปฏิบัติ

• ท�าหน้าที่สมาชิกโดยต�าแหน่งในคณะกรรมการก�ากับดูแลระบบการศึกษาชั้นสูงของรัฐ

• ท�างานร่วมกับชุมชนทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพทางวิชาการ

MARSHALL TUCK 8885 Venice Blvd. (323) 332-9859 
 Los Angeles, CA 90034 hello@marshalltuck.com 
  marshalltuck.com

โรงเรียนรัฐบาลของรัฐ	California	ต้องการการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลก	โรงเรียนของเราอยู่ใน
อันดับที่	45	ของประเทศในวิชาการอ่านและวิชาคณิตศาสตร—์แต่นักการเมืองใน	Sacramento	ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้นักเรียนประสบ
ความส�าเร็จเลย	ในรัฐ	California นักการเมืองตัดสินใจเรื่องการศึกษามากเกินไป	และการบริหารแบบระบบราชการในวงการศึกษาเข้าไปควบคุมโรงเรียน
ท้องถิ่นมากเกินไป	ผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวที่มีประวัติการท�างานอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับปรุงโรงเรียนที่ล้มเหลวให้กลายเป็นโรงเรียนที่
ประสบความส�าเร็จ	เมื่อครั้งที่ผมน�ากลุ่มโรงเรียนรัฐบาล	17	แห่งที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน	15,000	คนใน	Los Angeles	เราได้เพิ่มอัตราการจบการ
ศึกษาให้สูงขึ้นจากเดิมอีก	60%	นวัตกรรมของเราที่เรียกว่า	"วิทยาลัยผู้ปกครอง"	ได้กลายเป็นแม่แบบระดับชาติส�าหรับการดึงผู้ปกครองให้เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับทางโรงเรียน	และในช่วง	5	ปีหลังมานี้	โรงเรียนของเราสามารถครองต�าแหน่งอันดับ 1 ในการปรับปรุงสมรรถภาพทางวิชาการ	ท่ามกลางระบบโรงเรียน
ขนาดใหญ่ของรัฐ	California	แต่ก่อนนี้	ผมเป็นผู้น�าในความพยายามจัดตั้ง	โรงเรียนในก�ากับของรัฐ (ชาร์เตอร)์ แห่งใหม่ขึ้นมาอีก 9 โรง—เพื่อเป็นทาง
เลือกคุณภาพสูงส�าหรับผู้ปกครองให้สามารถหลีกเลี่ยงการใช้บริการจากโรงเรียนที่ล้มเหลวได้	เรารู้วิธีให้การศึกษาแก่เด็กๆ	แต่เราจ�าเป็นต้องกันนักการเมือง
ออกไปจากเส้นทางนี้	ผมจะเป็น	ผู้แทนทางกฎหมายอิสระให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน—ไม่ใช่คนวงในทางการเมือง	ประการแรก	ผมจะ	ขจัดการบริหาร
แบบระบบราชการออกไปจากวงการศึกษาและขจัดโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทิ้งไป	เพื่อผันเงินเข้าสู่ชั้นเรียนให้มากขึ้น	ประการที่สอง	ผมจะช่วยให้ผู้
ปกครองมีอ�านาจควบคุมโรงเรียนท้องถิ่นของพวกเขามากขึ้น—และมีบทบาทมากขึ้นในการศึกษาของบุตรหลานของพวกเขา	ประการที่สาม	ผมจะท�างาน
ทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากครูและผู้อ�านวยการโรงเรียนและหลักสูตรที่เตรียมนักเรียนให้พร้อมส�าหรับการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย	โปรดอ่านแผนการท�างานของผมที่เว็บไซต์	www.marshalltuck.com	โรงเรียนของเราต้องการการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่โดยพลัน	
นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมผมจึงก�าลังรณรงค์หาเสียงเพื่อชิงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนของรัฐ	ขอให้พวกเราร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้นเพื่อบุตรหลาน	ของ
รัฐ	California	กันเถิด	

TOM TORLAKSON P.O. Box 21636 (925) 386-6774 
 Concord, CA 94521 tom@tomtorlakson.com 
  www.tomtorlakson.com

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในฐานะครูประจ�าชั้นยังคงเป็นสิ่งน�าทางให้ผมในวันนี้ในฐานะผู้อ�านวยการของท่าน	การตัดสินใจใช้จ่ายภาษีเพื่อจัดการศึกษาของเราควร
ท�าโดยผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน ไม่ใช่โดยนักการเมืองใน Washington หรือ Sacramento	ในฐานะครู	ผมได้รับแรงกระตุ้นจากค่านิยมหลายประการ
มากกว่าบรรดาบุคคลต่างๆ	ที่เห็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นสถานที่ส�าหรับแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมในขณะที่ผมก�าลังบริหารจัดการ
ปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งโรงเรียนของเราก�าลังเผชิญอยู่	ผมได้คัดค้านการลดงบประมาณทางการศึกษาและสนับสนุน	การปฏิรูป โดยให้คืนอ�านาจ
ควบคุมกลับไปสู่มือของชุมชนและโรงเรียนท้องถิ่น	ครูรู้ว่า	นักเรียนต้องการทักษะที่พวกเขาจะสามารถน�าไปใช้ได้ในโลกของความเป็นจริงในการท�างานและ
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมเราจึงก�าลังขยายการฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านเทคนิคให้แก่นักเรียนมัธยมปลาย	ครูยังรู้ด้วยว่ามีหลาย
สิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน	นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมผมจึงช่วยสร้าง	ระบบการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ขึ้นมา	และ
เราทุกคนต่างรู้ว่าไม่มีอะไรส�าคัญมากไปกว่าความปลอดภัยของบุตรหลานของเรา	นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไม	ผมจึงเขียนกฎหมายที่ท�าให้โรงเรียนปลอดภัยมาก
ขึ้น รวมทั้งการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กด้วย	และผมจะท�างานต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติด	แก๊งอันธพาล	และอาวุธปืนเข้ามาสู่โรงเรียน
ของเรา	การท�างานด้านการศึกษาต้องท�ากันเป็นทีม	ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนทางกฎหมายที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่ได้รับความ
เคารพ	เช่น	สมาคมพลลาดตระเวนทางหลวงแห่งรัฐ	California	พร้อมด้วยพยาบาล	นักผจญเพลิง	และครูประจ�าชั้นของรัฐ	California ยังมีอีกหลาย
สิ่งที่จะต้องท�าเพื่อช่วยให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่พวกเขาสมควรจะได้รับ	ด้วยความเคารพ	ผมขอการสนับสนุนและคะแนนเสียงจากท่านเพื่อผมจะได้
สามารถท�างานให้แก่นักเรียนของเราและอนาคตของพวกเขาต่อไป	
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★  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนของรัฐ (ต�ำแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด)  ★	 	ต่อ

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
แถลงกำรณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงกำรณ์อำจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรำกฏในบัตรลงคะแนน

LYDIA A. GUTIÉRREZ P.O. Box 1274 (310) 503-0389 
 Lomita, CA 90717 lydia@lydia4schools.com 
  www.lydia4schools.com

การให้ความส�าคัญกับเด็กๆ	เป็นอันดับแรกเป็นแรงผลักดันในชีวิตของดิฉัน—และเป็นสิ่งที่ฉันรักที่จะท�าอีกด้วย	ดิฉันเชื่อว่าผู้ปกครอง	ครู	และคณะกรรมการ
ของโรงเรียนท้องถิ่นรู้ว่าสิ่งใดดีที่สุดส�าหรับความส�าเร็จทางวิชาการของบุตรหลานของเรา	ประสบการณ์การเป็นครู	25	ปีของดิฉัน	และประสบการณ์อีก	
6	ปีในคณะกรรมการเฝ้าระวังอาชญากรรมในละแวกบ้าน	และในฐานะอดีตผู้บริหารในวงการการบินและอวกาศ	ท�าให้ดิฉันมีมุมมองและความเข้าใจเฉพาะ
ตัวในเรื่องความต้องการด้านการศึกษาในศตวรรษที่	21	สัญญาของดิฉันมีดังนี้	ดิฉันจะด�าเนินการให้มีการยุติการทดสอบตามค�าสั่งของรัฐบาลกลางที่เป็น
สาเหตุให้วิชาในกลุ่มศิลปศาสตร์ถูกลดความส�าคัญลงไป	แต่กลับยังมีความส�าคัญทางวิชาการอยู่	ดิฉันจะน�ามาตรฐาน	"ที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์มา
แล้ว"	มาใช้ปฏิบัติ	เป็นมาตรฐานที่ช่วยสร้างพัฒนาการและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน	รวมทั้งใช้ส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย	ดิฉันจะผลักดันให้
มีกฎหมายปกป้องเด็กๆ	จากนักล่ากามและสร้างทางเลือกที่มีคุณประโยชน์	ทดแทนการใช้ชีวิตแบบแก๊งมิจฉาชีพ	ดิฉันจะรับประกันว่าภาษีของเราถูกน�ามา
ใช้เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของเรา	เช่น	การสอนพิเศษหลังเลิกเรียน	โดยท�าให้การใช้จ่ายของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนในก�ากับของรัฐ	(ชาร์เตอร)์ 
มีความโปร่งใส	ดิฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า	"ความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและความพร้อมในการท�างาน"	ได้รวมทักษะทางศิลปะ	
ดนตรี	และวรรณคดี	เข้ากับสมรรถภาพหลักทางวิชาการด้วย	เพื่อช่วยสร้างรากฐานการคิดเชิงนวัตกรรม	ดังนั้นทุกโรงเรียนจะสอนทั้งทักษะชีวิตและทักษะ
การค้าเพื่อประกอบอาชีพ	เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความเป็นตัวของตัวเองและมีอิสระตามวัยหลังจบการศึกษาไป	สุดท้ายนี้	ดิฉันจะรับรองความถูกต้องของ
ต�าราเรียนในทุกหมวดหมู่เนื้อหา	รวมทั้งบิดาแห่งการก่อตั้งของเรา	รัฐธรรมนูญของเรา	และบูรณภาพแห่ง	สหรัฐอเมริกา	ของเรา	ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้
รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและครูประจ�าชั้นในท้องถิ่นทั่วรัฐ	California	มาร่วมมือกัน	ให้ความส�าคัญกับเด็กๆ เป็นอันดับแรกกันเถิด!	ดิฉันจะรู้สึกเป็น
เกียรติหากได้รับความไว้วางใจจากท่าน
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กฎหมายฉบับนี้ซึ่งเสนอโดยร่างกฎหมายจากสมัชชา 639 ของการ

ประชุมทั่วไป ปี 2013–2014 (บทบัญญัติที่ 727 กฎหมายปี 2013) 

ถูกน�าเสนอให้แก่ประชาชนตามบทบัญญัติของมาตรา XVI ของ

รัฐธรรมนูญของรัฐ California

กฎหมายที่เสนอนี้จะเพิ่มหมวดต่างๆ ในประมวลกฎหมายทางการ

ทหารและทหารผ่านศึก ดังนั้นบทบัญญัติใหม่ที่เสนอเพิ่มจะตีพิมพ์ใน

รูปแบบตัวเอียงเพื่อระบุว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

หมวด 1 มาตรา 5y (เริ่มต้นด้วยหมวด 998.540) จะถูกเพิ่ม

เข้าไปในบทบัญญัติที่ 6 หมวด 4 ของประมวลกฎหมายทางการทหาร

และทหารผ่านศึก ให้เป็น :

มาตรา  5y  กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัย 

และเคหการของทหารผ่านศึกปี 2014

998.540  มาตรานี้จะเป็นทราบและอ้างถึงในชื่อกฎหมายว่าด้วย

พันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของทหารผ่านศึกปี 

2014

998.541 (a)  รัฐ California เป็นที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศึก

เกือบสองล้านราย ซึ่งมากกว่ารัฐอื่นใดในประเทศ และด้วยการที่

สงครามในอิรักและอัฟกานิสถานใกล้จะสิ้นสุดลง ทหารผ่านศึกของ

รัฐ California จ�านวนมหาศาลจะเดินทางกลับสูชุ่มชนของเรา 

ทหารผ่านศึกจ�านวนมากต้องการบ้าน การจ้างงาน การรักษาสุขภาพ

จิตและยา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย

(b)  เป็นที่น่าเสียใจที่รัฐ California ยังเป็นรัฐที่มีจ�านวน

ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่มากที่สุดในประเทศเช่นกัน ประมาณ 

25 เปอร์เซ็นตข์องทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ทั่วประเทศอาศัยอยู่ในรัฐ 

California โดยมีจ�านวนประมาณ 19,000 ราย ตามข้อมูลส�านักวิจัย

แห่ง California เมือง Los Angeles ครองที่หนึ่งในแง่ของจ�านวน

ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ ตามด้วยเขต San Diego เป็นอันดับสาม และ 

San Francisco Bay Area เป็นอันดับเก้า

(c)  ยิ่งไปกว่านั้น ประชากรทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ของประเทศก�าลัง

เปลี่ยนไป เมื่อทหารผ่านศึก OIF/OEF จ�านวนมากขึ้นก�าลังจมดิ่งสู่

การไร้ที่อยู่อาศัย และทหารผ่านศึกที่เป็นสตรีและบุตรเริ่มมีจ�านวนมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มประชากรทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่

(d)  ด้วยอัตราของโรคเครียดหลังจากเผชิญเหตุร้าย การใช้สารเสพ

ติด และการว่างงานที่สูงขึ้น รวมถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญทางเพศที่

ทหารผ่านศึกสตรีประสบที่สูงขึ้น ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ในปัจจุบันจึง

เข้าๆ ออกๆ เรือนจ�า โรงพยาบาล และโครงการบ�าบัดต่างๆ บ่อยครั้ง 

โดยที่ไม่ได้รับบริการที่ถูกต้องเพื่อให้ชีวิตมีเสถียรภาพ

(e)  สภานิติบัญญัติจะต้องรีบหาแนวทางที่ครอบคลุม มีการ

ประสานงานกัน และคุ้มทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบ้านพักของ

ทหารผ่านศึกของเรา แนวทางดังกล่าวควรใช้ทรัพยากรจากภาครัฐและ

เอกชนให้เป็นประโยชน์ รวมถึงปรับการจัดหาบ้านและการบริการต่างๆ 

ให้สอดคล้องกัน

(f)  เมื่อห้าปีก่อน ชาว California ได้ยืนยันความซาบซึ้งใจ

ในทหารผ่านศึกของเราอย่างมากมายด้วยการยอมรับข้อเสนอ 12 

ว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปมูลค่าเก้าร้อยล้านดอลลาร์ 

($900,000,000) ที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยทหารผ่านศึก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เพื่อให้ซื้อบ้านส�าหรับครอบครัวเดี่ยว ที่เพาะปลูก และบ้าน

เคลื่อนที่ผ่านโครงการสินเชื่อบ้าน CalVet 

(g)  ด้วยผลจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและธุรกิจบ้านที่ตกต�่าลง

ของรัฐ บวกกับการเปลี่ยนแปลงในประชากรศาสตร์ของทหารผ่านศึก

ของเราเอง ท�าให้โครงการสินเชื่อเพื่อที่เพาะปลูกและบ้านที่ได้รับอนุมัติ

โดยข้อเสนอ 12 มีผู้ขอรับสินเชื่อน้อยมาก ห้าปีนับตั้งแต่โครงการ

ได้เริ่มมา เงินจ�านวนเก้าร้อยล้านดอลลาร์ ($900,000,000) ยัง

คงไม่ได้ถูกใช้ เช่นเดียวกับบางส่วนของเงินจ�าห้าร้อยล้านดอลลาร์ 

($500,000,000) จากข้อเสนอ 32 ซึ่งผู้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใน

ปี 2000

(h)  ในขณะเดียวกัน ความต้องการบ้านแบบหลายครอบครัวที่ราคา

ประหยัด แบบอุปถัมภ์กันในลักษณะชั่วคราว ที่ทหารผ่านศึกต้องการ

ยังคงไม่ได้รับการตอบสนองและทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่

ส�าหรับวัตถุประสงค์นี้ยังคงถูกน�ามาใช้น้อย

(i)  ผู้ออกเสียงลงคะแนนในรัฐ California ควรได้รับโอกาสในการ

ปรับโครงสร้างโครงการพันธบัตรของทหารผ่านศึกของข้อเสนอ 12 

เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการบ้าน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้าน

ประชากรศาสตร์ของประชากรทหารผ่านศึกในปัจจุบันได้ดีขึ้น

(j)  กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและ 

เคหการของทหารผ่านศึกปี 2014 จะปรับโครงสร้างเงินมูลค่าหกร้อยล้าน 

ดอลลาร์ ($600,000,000) ของเงินจากพันธบัตรของข้อเสนอ 12 ที ่

มีอยู่เพื่อน�าไปใช้ในการก่อสร้างและฟื้นฟูสภาพของบ้านแบบหลาย

ครอบครัวส�าหรับทหารผ่านศึก และให้ความส�าคัญกับโครงการต่างๆ ที่

จัดให้บ้านสอดคล้องกับการบริการ แม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างเงิน

จากพันธบัตรนี้ กฎหมายนี้ยังคงรักษาเงินกว่าครึ่งของเงินหนึ่งพันล้าน

ดอลลาร์ไว้เพื่อโครงการสินเชื่อ CalVet เพื่อบ้านและที่เพาะปลูก

(k)  กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและ 

เคหการของทหารผ่านศึกปี 2014 จะขยายทางเลือกด้านบ้านพักและการ 

บริการให้แก่ทหารผ่านศึก น�าเงินภาครัฐมาใช้อย่างคุ้มค่า ลดจ�านวน 

ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่และค่าใช้จ่ายสาธารณะที่เกี่ยวข้องลง และวาง 

ต�าแหน่งให้รัฐ California เป็นรัฐที่อยู่แนวหน้าของความพยายามที่จะ

ยุติการไร้ที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศึกในระดับประเทศภายในปี 2015

998.542 (a)  กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่ง 

รัฐ (บทที่ 4 (เริ่มต้นด้วย หมวด 16720) ของ ส่วน 3 ของหมวด 4 

ของชื่อเรื่อง 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง) ตามที่ถูก

แก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะๆ ยกเว้นดังที่ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ณ ที่นี้ จะ

ถูกน�ามาปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการออก ขาย และการช�าระคืน 
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และสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรที่ได้รับอนุมัติให้ออกโดยมาตรา

นี้ และบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้นได้รวมอยู่ในมาตรานี้เสมือนได้

กล่าวไว้อย่างสมบูรณ์ในมาตรานี้ การอ้างอิงทั้งหมดในมาตรานี้ "ณ ที่

นี้" หมายถึงทั้งมาตรานี้และกฎหมายฉบับนั้น

(b)  เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไป 

แห่งรัฐ กรมการทหารผ่านศึกจะได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการ 

กรมการทหารผ่านศึกจะปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการหารือกับ

หน่วยงานการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ California และกรมพัฒนา

บ้านและชุมชน

998.543  ดังที่ใช้ ณ ที่นี้ ค�าศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้ :

(a) "คณะกรรมการ" หมายถึงกรมการทหารผ่านศึก

(b) "พันธบัตร" หมายถึงพันธบัตรของทหารผ่านศึก เป็นพันธบัตร

ข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐที่ออกตามมาตรานี้ โดยน�าบทบัญญัติของ

กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐมาใช้

(c) "กฎหมายพันธบัตร" หมายถึงมาตรานี้ที่อนุมัติให้มีการออก

พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐ และน�ากฎหมายว่าด้วยพันธบัตร

ข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐมาใช้โดยการอ้างอิง

(d) "คณะกรรมาธิการ" หมายถึง คณะกรรมาธิการการเงินจัดหา

บ้านพักให้ทหารผ่านศึก ที่จัดตั้งขึ้นตาม หมวด 998.547

(e) "เงินทุน" หมายถึง กองทุนจัดหาบ้านพักให้ทหารผ่านศึกที่จัด

ตั้งขึ้นตามหมวด 998.544

998.544 (a)  พันธบัตรในจ�านวนเงินทั้งสิ้นหกร้อยล้าน 

ดอลลาร์ ($600,000,000) หรือเท่าที่จ�าเป็น โดยไม่รวมจ�านวนเงินของ

พันธบัตรเพื่อการไถ่ถอนใดๆ หรือเท่าที่จ�าเป็น สามารถออกและ

ขายเพื่อให้เงินทุนที่จะน�าไปใช้เพื่อการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่

เสนอไว้อย่างชัดแจ้งในหมวดย่อย (b) และเพื่อช�าระเงินให้แก่กองทุน

หมุนเวียนส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปตามหมวด 

16724.5 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง พันธบัตรเมื่อ

ขายไปแล้ว จะถือว่าถูกต้องและเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายของรัฐ 

California และรัฐ California ขอสัญญาด้วยเกียรติยศ ณ ที่นี้ว่า

จะช�าระเงินอย่างตรงเวลา ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรเมื่อถึง

ก�าหนดช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย

(b)  รายได้ของพันธบัตรที่ออกและขายตามหมวดนี้จะต้องมีให้แก ่

คณะกรรมการเพื่อน�าไปสร้างกองทุนเพื่อจัดหาบ้านแบบหลายครอบ 

ครัวให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยพันธบัตร

การป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของทหารผ่านศึกปี 2014 

(มาตรา 3.2 (เริ่มต้นด้วยหมวด 987.001)) และการบัญญัติกฎหมาย

ใดๆ ที่ตามมาที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น หรือประกาศใช้หรือแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายใหม่ที่มาแทนส�าหรับวัตถุประสงค์ของการให้บ้านพัก

แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว

(c)  สภานิติบัญญัติอาจแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายนี้

ได้เป็นระยะๆ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก เพื่อวัตถุประสงค์ของการ

ปรับปรุงประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบของ

โครงการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มเป้าหมายโดยรวมของ

โครงการ

(d)  รายได้ของพันธบัตรที่ออกและขายตามมาตรานี้จะต้องน�าไป 

ฝากไว้ในกองทุนจัดหาบ้านพักให้ทหารผ่านศึก ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้น ณ ที่นี้

998.546  พันธบัตรที่มาตรานี้อนุมัติจะต้องจัดเตรียม ด�าเนินการ 

ออก ขาย ช�าระ และไถ่ถอนตามที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยพันธบัตร 

ข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐ (บทที่ 4 (เริ่มต้นด้วย หมวด 16720) ของ 

ส่วน 3 ของ หมวด 4 ของชื่อเรื่อง 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการ

ปกครอง) และบทบัญญัติทั้งหมดของกฎหมายนั้น ยกเว้นหมวดย่อย 

(a) และ (b) ของ หมวด 16727 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการ

ปกครอง จะน�ามาบังคับใช้กับพันธบัตรและมาตรานี้ และจะรวมไว้ใน

มาตรานี้ไว้ ณ ที่นี้ เสมือนได้กล่าวอย่างสมบูรณ์ในมาตรานี้

998.547  คณะกรรมาธิการการเงินจัดหาบ้านพักให้ทหารผ่านศึก

จะถูกจัดตั้งขึ้น ณ ที่นี้ เพื่ออนุมัติการออกและขายพันธบัตรที่อนุมัติ

โดยมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดย

ทั่วไปแห่งรัฐเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ คณะกรรมาธิการ

การเงินจัดหาบ้านพักให้ทหารผ่านศึกคือ "คณะกรรมาธิการ" ตามค�า

ศัพท์ที่ใช้ในฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐ คณะ

กรรมาธิการจะประกอบไปด้วยผู้ควบคุม เหรัญญิก ผู้อ�านวยการฝ่าย

การเงิน เลขานุการฝ่ายธุรกิจ การบริการผู้บริโภค และการจัดหา

บ้าน และเลขานุการกิจการทหารผ่านศึก หรือตัวแทนที่ได้รับมอบ

หมายของพวกเขา เหรัญญิกจะต้องท�าหน้าที่เป็นประธานของคณะ

กรรมาธิการ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมาธิการอาจด�าเนินการแทน

คณะกรรมาธิการได้

998.548  คณะกรรมาธิการต้องพิจารณาว่าจ�าเป็นหรือต้องการ

หรือไม่ที่จะออกพันธบัตรที่ได้รับอนุมัติตามมาตรานี้ เพื่อที่จะด�าเนิน

การที่ได้ก�าหนดไว้ในหมวด 998.544 และหากจ�าเป็นและต้องการ ให้

พิจารณาจ�านวนของพันธบัตรที่จะออกและขาย การออกพันธบัตรต่อ

เนื่องอาจได้รับอนุมัติและขายเพื่อด�าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ

ไม่จ�าเป็นว่าพันธบัตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้ออกจะต้องน�ามาขายใน

เวลาใด เวลาหนึ่ง

998.549  นอกเหนือจากรายได้ปกติของรัฐแล้ว จะมีการเก็บเงิน

ในจ�านวนที่จ�าเป็นเพื่อใช้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรทุก

ปี ซึ่งจะเก็บทุกปีและในวิธีการเดียวกันและในเวลาเดียวกันกับการเก็บ

รายได้ของรัฐอื่นๆ มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับมอบหมาย

ตามกฎหมายให้มีหน้าที่เก็บรายได้ ที่จะต้องท�าและปฏิบัติหน้าที่ในทุก

กรณีที่จ�าเป็นเพื่อเรียกเก็บเงินที่เพิ่มมานั้น

998.550  โดยไม่ค�านึงถึงหมวด 13340 ของประมวลกฎหมายว่า

ด้วยการปกครอง ขอให้มีการจัดสรรจากกองทุนทั่วไปในการคลังของรัฐ

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ ในจ�านวนที่จะเท่ากับจ�านวนทั้งหมดของ

รายการต่อไปนี้ :

(a)  เงินรายปีที่จ�าเป็นต้องใช้เพื่อช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยของ 

พันธบัตรที่ออกและขายตามมาตรานี้ เมื่อถึงก�าหนดช�าระเงินต้นและ

ดอกเบี้ย
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(b)  เงินก้อนที่จ�าเป็นเพื่อด�าเนินการตามหมวด 998.551 จะจัดสรร

โดยไม่ค�านึงถึงปีงบประมาณ

998.551  เพื่อวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการตามมาตรานี้ ผู้

อ�านวยการฝ่ายการเงินอาจอนุมัติการถอนเงินจากกองทุนทั่วไปใน

จ�านวนที่ไม่เกินจ�านวนของพันธบัตรที่ไม่ได้ขายที่ได้รับอนุมัติโดยคณะ

กรรมาธิการให้ขายเพื่อวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการตามมาตรานี้ได้ 

จ�านวนที่ถอนออกมาใดๆ จะต้องน�าไปฝากไว้ในกองทุน เงินใดๆ ที่มีขึ้น

ภายใต้หมวดนี้จะต้องถูกส่งคืนกลับไปยังกองทุนทั่วไปจากรายได้ที่ได้รับ

จากการขายพันธบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการตามมาตรานี้

998.552  เงินทั้งหมดที่ฝากเข้าในกองทุนที่ได้มาจากก�าไรและ

ดอกเบี้ยสะสมจากพันธบัตรที่ขายไป ที่เกินจ�านวนของจ�านวนเบี้ยประ

กันใดๆ ที่ใช้ช�าระต้นทุนในการออกพันธบัตร จะต้องเก็บรักษาไว้ใน

กองทุน และต้องมีให้เพื่อโอนไปยังกองทุนทั่วไปเป็นเครดิตต่อค่าใช้จ่าย

ส�าหรับดอกเบี้ยพันธบัตร

998.553  ตามบทที่ 4 (เริ่มต้นด้วยหมวด 16720) ของส่วนที่ 3 

ของหมวด 4 ของชื่อเรื่อง 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง 

ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตรจะต้องช�าระ

ด้วยรายได้ของพันธบัตร รวมถึงก�าไรใดๆ ที่มาจากการขายพันธบัตร 

โครงการแต่ละโครงการที่ได้รับเงินทุนจากกฎหมายพันธบัตรนี้จะต้อง

ร่วมกันแบ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ตามสัดส่วน

998.554  คณะกรรมการอาจขอให้คณะกรรมการการลงทุน

ทางการเงินร่วมกันเพื่อออกสินเชื่อจากบัญชีการลงทุนทางการเงินร่วม

กัน รวมถึงรูปแบบการเงินชั่วคราวที่ได้รับอนุมัติอื่นๆ ที่รวมถึง แต่

ไม่จ�ากัดอยู่แต่ ตั๋วเงิน เพื่อให้เป็นไปตามหมวด 16312 ของประมวล

กฎหมายว่าด้วยการปกครอง เพื่อวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการ

ตามมาตรานี้ จ�านวนที่ขอจะต้องไม่เกินจ�านวนของพันธบัตรที่ไม่ได้

ขาย ที่คณะกรรมาธิการได้ข้อยุติได้อนุมัติให้ขายเพื่อวัตถุประสงค์ของ

การด�าเนินการตามมาตรานี้ พันธบัตรจะต้องได้รับการด�าเนินการและ

บันทึกตามที่ก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการการลงทุนทางการเงินร่วมกัน

เพื่อรับและช�าระสินเชื่อคืน จ�านวนใดๆ ที่กู้ยืมมาจะต้องน�าไปฝากไว้ใน

กองทุนเพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรานี้

998.555  อาจไถ่ถอนพันธบัตรได้ตามที่ระบุในมาตรา 6 (เริ่ม

ต้นด้วยหมวด 16780) ของบทที่ 4 ของส่วน 3 ของหมวด 4 ของ

ชื่อเรื่อง 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของกฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐ การอนุมัติ

โดยผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐส�าหรับการออกพันธบัตรที่ได้อธิบายไว้

ในมาตรานี้ รวมถึงการอนุมัติการออกพันธบัตรใดๆ ที่ออกเพื่อไถ่ถอน

พันธบัตรที่ออกมาก่อนหน้านี้ภายใต้มาตรานี้ หรือพันธบัตรเพื่อการไถ่

ถอนใดๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้

998.556  โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของมาตรานี้หรือของ

กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปแห่งรัฐ เหรัญญิกอาจ

รักษาบัญชีแยกต่างหากเพื่อการลงทุนของรายได้จากพันธบัตร และเพื่อ

การลงทุนของก�าไรที่เกิดจากรายได้เหล่านั้น เหรัญญิกอาจใช้หรือเป็น

ผู้สั่งใช้รายได้หรือก�าไรเหล่านั้นเพื่อช�าระเงินคืน ค่าปรับ หรือการช�าระ

เงินอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลาง หรือด�าเนินการอื่นใด

เกี่ยวกับการลงทุนและใช้รายได้จากพันธบัตรเหล่านั้นตามที่จ�าเป็นหรือ

ตามต้องการภายใต้กฎหมายภาษีของรัฐบาลกลาง หรือเพื่อให้ได้ความ

ได้เปรียบภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางในนามของกองทุนของรัฐนี้

998.557  สภานิติบัญญัติพบและประกาศ ณ ที่นี้ว่า รายได้จาก

การขายพันธบัตรที่อนุมัติโดยมาตรานี้ ไม่ใช่ "รายได้ของภาษ"ี ตามที่

ค�าศัพท์นั้นถูกใช้ในมาตรา XIII B ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California 

การเบิกจ่ายรายได้เหล่านี้จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในมาตรา

นั้นเช่นกัน

ข้อเสนอ 42
การแก้ไขเพิ่มเติมนี้ที่เสนอโดยการประชุมโดยทั่วไปเพื่อ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาครั้งที่ 3 ปี 2013–2014 (ข้อ

ยุติบทที่ 123 กฎหมายปี 2013) แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 

California อย่างชัดแจ้ง โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดต่างๆ ของ

รัฐธรรมนูญ ดังนั้น บทบัญญัติใหม่ที่เสนอให้เพิ่มเติมจะพิมพ์ไว้เป็น

แบบตัวเอียงเพื่อระบุว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 ของมาตรา I  
และหมวด 6 ของมาตรา XIII B

ข้อแรก—หมวด 3 ของมาตรา I จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ :

หมวด 3 (a) บุคคลมีสิทธิ์ที่จะสั่งตัวแทนของตน ยื่นค�าร้องต่อ

รัฐบาลเพื่อชดเชยต่อเหตุของความทุกข์ยาก และชุมนุมได้อย่างอิสระ

เพื่อหารือเพื่อความสุขร่วมกัน

(b) (1) บุคคลมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุระ 

ของบุคคล และดังนั้น การประชุมของทบวงการเมืองและข้อเขียนของ

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณะจะต้องเปิดเผยให้มีการตรวจสอบ

สาธารณะ

(2) กฎหมาย ค�าสั่งศาล หรืออ�านาจอื่นๆ รวมถึงอ�านาจที่มีผลใน

วันที่มีผลบังคับใช้ของหมวดย่อยนี้ จะต้องถูกตีความอย่างกว้างขวาง

หากขยายสิทธิ์ของการเข้าถึงของบุคคล และถูกตีความให้แคบลงหาก

จ�ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึง กฎหมาย ค�าสั่งศาล หรืออ�านาจอื่นๆ ที่น�ามา

ใช้หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของหมวดย่อยนี้ที่จ�ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึง

จะต้องน�ามาใช้พร้อมด้วยการแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับการ

คุ้มครองโดยข้อจ�ากัดและความจ�าเป็นในการคุ้มครองผลประโยชน์นั้น

(3) ไม่มีส่วนใดในหมวดย่อยนี้ที่จะแทนที่หรือดัดแปลงสิทธิ์ของ

ความเป็นส่วนตัวที่หมวด 1 รับรองไว้ หรือมีผลต่อการสร้างกฎหมาย 

ค�าสั่งศาล หรืออ�านาจอื่นๆ ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของความ

เป็นส่วนตัว รวมถึงขั้นตอนที่ก�าหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่ควบคุมการค้น

พบหรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ หรือ

คุณวุฒิทางอาชีพของเจ้าหน้าที่คุ้มครองสันติภาพ

(4) ไม่มีส่วนใดในหมวดย่อยนี้ที่จะแทนที่หรือดัดแปลงบัญญัติใดๆ 

ของรัฐธรรมนูญ รวมถึงการรับรองว่าบุคคลจะต้องไม่ถูกริดรอนชีวิต 
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อิสรภาพ หรือทรัพย์สิน โดยไม่มีกระบวนการและวิถีทางตามกฎหมาย 

หรือถูกปฎิเสธการคุ้มครองของกฎหมายที่เท่าเทียมกัน ตามที่ระบุไว้ใน

หมวด 7

(5) หมวดย่อยนี้จะไม่ลบล้างหรือยกเลิกทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย 

ข้อยกเว้นที่ก�าหนดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในสิทธิ์ของการเข้าถึง

หลักฐานของสาธารณชนหรือการประชุมของทบวงการเมืองที่มีผลใน

วันที่หมวดย่อยนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่จ�ากัดอยู่แต่ กฎหมายใดๆ 

ที่คุ้มครองความลับของบันทึกการบังคับใช้กฎหมายและการด�าเนินคดี

(6) ไม่มีส่วนใดในหมวดย่อยนี้ที่จะลบล้าง ยกเลิก แทนที่ หรือปรับ

เปลี่ยนการคุ้มครองต่อความลับของกระบวนการและบันทึกของสภา

นิติบัญญัติ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสภาฯ คณะกรรมการ และคณะ

ประชุมตามที่ระบุโดยหมวด 7 ของมาตรา IV หรือกฎหมายรัฐ หรือ

ระเบียบนิติบัญญัติที่รับมาใช้เพื่อส่งเสริมบทบัญญัติเหล่านั้น หรือมีผล

ต่อขอบเขตของการค้นพบในกระบวนการทางตุลาการหรือบริหารที่ได้

อนุมัติไว้ที่เกี่ยวข้องกับการไตร่ตรองของสภานิติบัญญัติ สมาชิกและเจ้า

หน้าที่ของสภาฯ คณะกรรมการ และคณะประชุม

(7) เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงการประชุมของ

ทบวงการเมืองและข้อเขียนของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณะดัง

ที่ได้ระบุไว้ในวรรค (1) หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักฐานของสาธารณชนแห่งรัฐ California (บท

ที่ 3.5 (เริ่มต้นด้วยหมวด 6250) ของหมวด 7 ของชื่อเรื่อง 1 ของ

ประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง) และกฎหมาย Ralph M. 

Brown (บทที่ 9 (เริ่มต้นด้วยหมวด 54950) ของส่วน 1 ของหมวด 

2 ของชื่อเรื่อง 5 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง) และ

ตามการบัญญัติกฎหมายใดๆ ที่ตามมาที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ออกมาใช้แทนใดๆ ที่มีการแสดงให้เห็นว่าการ

บัญญัติกฎหมายนั้นจะส่งเสริมวัตถุประสงค์ของหมวดนี้

ข้อสอง—หมวด 6 ของมาตรา XIII B จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ :

หมวด 6 (a) เมื่อใดก็ตามที่สภานิติบัญญติหรือหน่วยงานของรัฐ 

ใดๆ สั่งการต่อรัฐบาลท้องถิ่นใดๆ ให้ใช้โครการใหม่หรือการบริการใน

ระดับสูงขึ้น รัฐจะต้องให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อช�าระเงินให้แก่รัฐบาล

ท้องถิ่นนั้นส�าหรับค่าใช้จ่ายของโครงการหรือการบริการที่ถูกยกระดับ

ขึ้น ยกเว้นว่าสภานิติบัญญัติอาจ แต่ไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการ ให้การ

ช่วยเหลือเงินทุนให้แก่ค�าสั่งต่อไปนี้ :

(1) ค�าสั่งทางกฎหมายที่หน่วยงานท้องถิ่นได้รับผลกระทบเป็นผู้

ร้องขอ

(2) นิติบัญญัติก�าหนดความผิดทางอาญาใหม่หรือเปลี่ยนแปลง

นิยามของความผิดทางอาญาที่มีอยู่

(3) ค�าสั่งทางกฎหมายบัญญัติขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 1975 หรือ

ค�าสั่งฝ่ายบริหารหรือกฎหมายเริ่มใช้กฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นก่อน

วันที่ 1 มกราคม 1975 (4)  ค�าสั่งทางกฎหมายที่อยู่ในกฎหมาย

ภายในขอบเขตของวรรค (7) ของหมวดย่อย (b) ของหมวด 3 ของ

มาตรา I

(b) (1) เว้นแต่ว่าเป็นไปตามที่ให้ไว้ในวรรค (2) ส�าหรับ

ปีงบประมาณ 2005–06 และทุกๆ ปีงบประมาณที่ตามมา ส�าหรับค�า

สั่งที่ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลท้องถิ่นผู้เรียกร้องสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้รัฐ

ช�าระในปีงบประมาณก่อนหน้าเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย สภานิติบัญญัติ

สามารถที่จะจัดสรร จ�านวนที่ต้องช�าระเต็มจ�านวนที่ยังมิได้ช�าระให้ก่อน

หน้านี้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณประจ�าปี หรือมิเช่นนั้นก็ระงับการ

ปฏิบัติการของค�าสั่งส�าหรับปีงบประมาณที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ

ประจ�าปีน�ามาบังคับใช้ได้ในลักษณะที่กฎหมายก�าหนดไว้

(2) การเรียกร้องส�าหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องช�าระที่เกิดขึ้นก่อน

ปีงบประมาณ 2004–05 ที่ยังไม่ได้ช�าระก่อนปีงบประมาณ 2005–06 

อาจช�าระได้ในแบบก�าหนดเวลาหลายปีตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

(3) รายได้จากภาษีทรัพย์สินตามราคาจะต้องไม่น�ามาใช้เพื่อช�าระ

เงินให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นส�าหรับค่าใช้จ่ายของโครงการใหม่หรือการ

บริการที่ระดับสูงขึ้น

(4) หมวดย่อยนี้จะใช้กับค�าสั่งที่มีผลต่อเมือง มณฑล เมืองและ

มณฑล หรือเขตพิเศษเท่านั้น

(5) หมวยย่อยนี้จะไม่ถูกน�าไปใช้กับข้อก�าหนดเพื่อให้หรือรับรอง

การคุ้มครองเชิงกระบวนการหรือเนื้อหาใดๆ สิทธิ์ สวัสดิการ สถานะ

การว่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกษียณอายุของรัฐบาลท้องถิ่น หรือ

องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจาก มีผลกระทบ หรือ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการว่าจ้างในอนาคต ปัจจุบัน หรืออดีตของรัฐบาล

ท้องถิ่น และนั่นก่อให้เกิดค�าสั่งที่อยู่ภายใต้หมวดนี้

(c) โครงการใหม่หรือการบริการระดับที่สูงขึ้นที่รัฐสั่งนั้นรวมถึงการ 

โอนความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนโดยสภานิติบัญญัต ิ

จากรัฐไปยังเมือง มณฑล เมืองและมณฑล หรือเขตพิเศษส�าหรับ

โครงการที่ก�าหนด ที่รัฐเคยรับผิดชอบด้านการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

มาก่อน
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ALAMEDA COUNTY
1225 Fallon Street, Room G-1 
Oakland, CA 94612 
(510) 272-6933 หรือ (510) 272-6973  
www.acgov.org/rov

ALPINE COUNTY
50 Diamond Valley Road 
Woodfords, CA 96120 
P.O. Box 158 
Markleeville, CA 96120 
(530) 694-2281  
www.alpinecountyca.gov

AMADOR COUNTY
810 Court Street 
Jackson, CA 95642 
(209) 223-6465  
www.amadorgov.org

BUTTE COUNTY
25 County Center Drive, Suite 110 
Oroville, CA 95965-3361 
(530) 538-7761 หรือ 
(800) 894-7761 (เฉพาะ Butte County 
เท่านั้น)  
http://buttevotes.net

CALAVERAS COUNTY
891 Mountain Ranch Road 
San Andreas, CA 95249 
(209) 754-6376  
www.elections.calaverasgov.us

COLUSA COUNTY
546 Jay Street, Suite 200 
Colusa, CA 95932 
(530) 458-0500 หรือ (877) 458-0501  
www.countyofcolusa.org/elections

CONTRA COSTA COUNTY
555 Escobar Street 
P.O. Box 271 
Martinez, CA 94553 
(925) 335-7800 หรือ (925) 335-7874  
www.cocovote.us

DEL NORTE COUNTY
981 H Street, Suite 160 
Crescent City, CA 95531 
(707) 464-7216  
www.co.del-norte.ca.us

EL DORADO COUNTY
2850 Fairlane Court 
P.O. Box 678001 
Placerville, CA 95667 
(530) 621-7480 หรือ (800) 730-4322  
www.edcgov.us/elections

FRESNO COUNTY
2221 Kern Street 
Fresno, CA 93721 
(559) 600-VOTE (8683)  
www.co.fresno.ca.us/elections

GLENN COUNTY
516 W. Sycamore Street, 2nd Floor 
Willows, CA 95988 
(530) 934-6414  
www.countyofglenn.net/govt/departments/
elections

HUMBOLDT COUNTY
3033 H Street, Room 20 
Eureka, CA 95501 
(707) 445-7481  
www.co.humboldt.ca.us/election

IMPERIAL COUNTY
940 W. Main Street, Suite 206 
El Centro, CA 92243 
(760) 482-4226 หรือ (760) 482-4285  
www.co.imperial.ca.us/elections

INYO COUNTY
168 N. Edwards Street 
P.O. Drawer F 
Independence, CA 93526 
(760) 878-0224 หรือ (760) 878-0410  
www.inyocounty.us/Recorder/Clerk-
Recorder.html

KERN COUNTY
1115 Truxtun Avenue, 1st Floor 
Bakersfield, CA 93301 
(661) 868-3590  
www.co.kern.ca.us/elections

KINGS COUNTY
1400 W. Lacey Boulevard 
Hanford, CA 93230 
(559) 852-4401  
www.countyofkings.com

LAKE COUNTY
255 N. Forbes Street, Room 209 
Lakeport, CA 95453 
(707) 263-2372  
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

LASSEN COUNTY
220 S. Lassen Street, Suite 5 
Susanville, CA 96130 
(530) 251-8217 หรือ (530) 251-8352  
www.lassencounty.org

LOS ANGELES COUNTY
12400 Imperial Highway 
Norwalk, CA 90650 
P.O. Box 54187 
Los Angeles, CA 90099-4684 
(800) 815-2666  
voterinfo@rrcc.lacounty.gov 

www.lavote.net

MADERA COUNTY
200 W. 4th Street 
Madera, CA 93637 
(559) 675-7720 หรือ (800) 435-0509  
www.madera-county.com

MARIN COUNTY
3501 Civic Center Drive, Room 121 
San Rafael, CA 94903 
P.O. Box E 
San Rafael, CA 94913-3904 
(415) 473-6456  
www.marinvotes.org

MARIPOSA COUNTY
4982 10th Street 
P.O. Box 247 
Mariposa, CA 95338 
(209) 966-2007  
www.mariposacounty.org

MENDOCINO COUNTY
501 Low Gap Road, Room 1020 
Ukiah, CA 95482 
(707) 234-6827  
www.co.mendocino.ca.us/acr

MERCED COUNTY
2222 M Street, Room 14 
Merced, CA 95340 
(209) 385-7541 หรือ (800) 561-0619  
www.mercedelections.org

MODOC COUNTY
108 E. Modoc Street 
Alturas, CA 96101 
(530) 233-6205  
www.co.modoc.ca.us

MONO COUNTY
74 N. School Street 
P.O. Box 237 
Bridgeport, CA 93517 
(760) 932-5537 หรือ (760) 932-5534  
www.monocounty.ca.gov

MONTEREY COUNTY
1370-B S. Main Street 
Salinas, CA 93901 
P.O. Box 4400 
Salinas, CA 93912 
(831) 796-1499 หรือ (866) 887-9274  
www.montereycountyelections.us

NAPA COUNTY
900 Coombs Street, Suite 256 
Napa, CA 94559 
(707) 253-4321 หรือ (707) 253-4374  
www.countyofnapa.org

NEVADA COUNTY
950 Maidu Avenue, Suite 250 
Nevada City, CA 95959 
(530) 265-1298  
www.mynevadacounty.com/nc/elections

ORANGE COUNTY
1300 S. Grand Avenue, Building C 
Santa Ana, CA 92705 
P.O. Box 11298 
Santa Ana, CA 92711 
(714) 567-7600  
www.ocvote.com
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PLACER COUNTY
2956 Richardson Drive 
Auburn, CA 95603 
(530) 886-5650 หรือ (800) 824-8683  
www.placerelections.com

PLUMAS COUNTY
520 Main Street, Room 102 
Quincy, CA 95971 
(530) 283-6256  
www.countyofplumas.com

RIVERSIDE COUNTY
2724 Gateway Drive 
Riverside, CA 92507 
(951) 486-7200  
www.voteinfo.net

SACRAMENTO COUNTY
7000 65th Street, Suite A 
Sacramento, CA 95823 
(916) 875-6451 
www.elections.saccounty.net

SAN BENITO COUNTY
440 5th Street, Room 206 
Hollister, CA 95023 
(831) 636-4016 หรือ (877) 777-4017  
www.sbcvote.us

SAN BERNARDINO COUNTY
777 E. Rialto Avenue 
San Bernardino, CA 92415 
(909) 387-8300  
www.sbcountyelections.com

SAN DIEGO COUNTY
5600 Overland Avenue 
San Diego, CA 92123 
(858) 565-5800 หรือ (800) 696-0136  
www.sdvote.com

SAN FRANCISCO COUNTY
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,  
Room 48 
San Francisco, CA 94102 
(415) 554-4375  
www.sfelections.org

SAN JOAQUIN COUNTY
44 N. San Joaquin Street, Suite 350 
Stockton, CA 95202 
P.O. Box 810 
Stockton, CA 95201 
(209) 468-2885  
www.sjcrov.org

SAN LUIS OBISPO COUNTY
1055 Monterey Street, D120 
San Luis Obispo, CA 93408 
(805) 781-5228 หรือ (805) 781-5080  
www.slovote.com

SAN MATEO COUNTY
40 Tower Road 
San Mateo, CA 94402 
(650) 312-5222  
www.shapethefuture.org

SANTA BARBARA COUNTY
4440-A Calle Real 
Santa Barbara, CA 93110 
P.O. Box 61510 
Santa Barbara, CA 93160-1510 
(800) SBC-VOTE หรือ (805) 568-2200  
www.sbcvote.com

SANTA CLARA COUNTY
1555 Berger Drive 
San Jose, CA 95112 
P.O. Box 611360 
San Jose, CA 95161 
(408) 299-VOTE (8683)  
www.sccvote.org

SANTA CRUZ COUNTY
701 Ocean Street, Room 210 
Santa Cruz, CA 95060 
(831) 454-2060 หรือ (866) 282-5900  
www.votescount.com

SHASTA COUNTY
1643 Market Street 
Redding, CA 96001 
P.O. Box 990880 
Redding, CA 96099-0880 
(530) 225-5730  
www.elections.co.shasta.ca.us

SIERRA COUNTY
100 Courthouse Square, Room 11 
P.O. Drawer D 
Downieville, CA 95936 
(530) 289-3295  
www.sierracounty.ca.gov

SISKIYOU COUNTY
510 N. Main Street 
Yreka, CA 96097 
(530) 842-8084 หรือ  
(888) 854-2000 ตอ 8084  
www.sisqvotes.org

SOLANO COUNTY
675 Texas Street, Suite 2600 
Fairfield, CA 94533 
(707) 784-6675  
www.solanocounty.com/elections

SONOMA COUNTY
435 Fiscal Drive 
Santa Rosa, CA 95403 
P.O. Box 11485 
Santa Rosa, CA 95406-1485 
(707) 565-6800 หรือ 
(800) 750-VOTE (8683)  
vote.sonoma-county.org

STANISLAUS COUNTY
1021 I Street, Suite 101 
Modesto, CA 95354 
(209) 525-5200  
www.stanvote.com

SUTTER COUNTY
1435 Veterans Memorial Circle 
Yuba City, CA 95993 
(530) 822-7122  
www.suttercounty.org/elections

TEHAMA COUNTY
444 Oak Street, Room C 
P.O. Box 250 
Red Bluff, CA 96080 
(530) 527-8190 หรือ (530) 527-0454  
www.co.tehama.ca.us

TRINITY COUNTY
11 Court Street 
P.O. Box 1215 
Weaverville, CA 96093 
(530) 623-1220  
www.trinitycounty.org

TULARE COUNTY
5951 S. Mooney Boulevard 
Visalia, CA 93277 
(559) 624-7300 หรือ (559) 624-7302  
www.tularecounty.ca.gov/registrarofvoters

TUOLUMNE COUNTY
2 S. Green Street 
Sonora, CA 95370 
(209) 533-5570  
www.tuolumnecounty.ca.gov

VENTURA COUNTY
800 S. Victoria Avenue 
Ventura, CA 93009 
(805) 654-2664  
venturavote.org

YOLO COUNTY
625 Court Street, Room B05 
Woodland, CA 95695 
P.O. Box 1820 
Woodland, CA 95776 
(530) 666-8133 หรือ (800) 649-9943  
www.yoloelections.org

YUBA COUNTY
915 8th Street, Suite 107 
Marysville, CA 95901 
(530) 749-7855 
www.yubaelections.org
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โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เลขาธิการแห่งรัฐได้ที่ :
• ค้นคว้าเรื่องเงินอุดหนุนและกิจกรรมการรณรงค์หาเสียง

http://cal-access.sos.ca.gov

• ดูคู่มือผู้ออกเสียงลงคะแนนในภาษาอื่นๆ

www.voterguide.sos.ca.gov

• หาหน่วยเลือกตั้งของท่านในวันเลือกตั้ง

www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm

• ขอรับข้อมูลบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm

• รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนครั้งแรก

www.sos.ca.gov/elections/new-voter/thai

• รับชมผลการเลือกตั้งสดหลังจากที่หน่วยเลือกตั้งปิดลงในวันเลือกตั้ง

http://vote.sos.ca.gov

ท่านย้ายที่อยู่นับตั้งแต่การออกเสียงลงคะแนนครั้งสุดท้ายหรือไม่
การปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนของท่านเมื่อท่านย้ายที่อยู่เป็นสิ่งส�าคัญ วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าท่านจะสามารถออก
เสียงลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและร่างกฎหมายที่เหมาะสมทั้งหมด และได้รับข้อมูลการเลือกตั้งที่ส�าคัญทางไปรษณีย์

วันสุดท้ายในการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งเบื้องต้นโดยตรงทั่วทั้งรัฐในวันที ่3 มิถุนายน 2014 คือวันจันทร์ที ่19 
พฤษภาคม 2014

หากท่านย้ายไปอยู่ในที่อยู่ใหม่หลังวันที ่19 พฤษภาคม 2014 ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเดิมของท่านได้

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน โปรดติดต่อส�านักงานเลขาธิการแห่งรัฐที ่(855) 345-3933 หรือเยี่ยม
ชมเว็บไซต ์www.sos.ca.gov
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1. ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหากท่าน
เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ได้ลงทะเบียนถูกต้อง

	 การเป็นผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนถูกต้อง
หมายถึงท่านเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาที่อาศัย
อยู่ในรัฐนี ้และมีอายุอย่างต�่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่ได้
ถูกจองจ�าหรือไม่ได้ถูกภาคทัณฑ์เนื่องจากมีความผิด
ทางอาญาอุกฉกรรจ ์และได้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลง
คะแนนตามที่อยู่ปัจจุบันของตน

2. ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนชั่วคราว หากชื่อของท่าน 
ไม่ได้อยู่ใน บัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

3. ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านอยู ่และเข้า
แถว ณ หน่วยเลือกตั้งก่อนที่หน่วยจะปิด

4. ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างเป็นความลับโดย
ปราศจากการข่มขู่

5. ท่านมีสิทธิได้รับบัตรลงคะแนนใหม ่หากท่านเชื่อว่าได้
ท�าผิดพลาดก่อนหย่อนบัตรลงคะแนน 

	 ก่อนหย่อนบัตรลงคะแนน ท่านมีสิทธิเปลี่ยนบัตรเลือก
ตั้งที่เสียกับบัตรเลือกตั้งใบใหม่หากท่านคิดว่าท่านเลือก
ผิด ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์สามารถขอรับ
บัตรใหม่ได้เช่นเดียวกัน หากท่านส่งบัตรเสียคืนให้กับเจ้า
หน้าที่การเลือกตั้งก่อนหน่วยเลือกตั้งจะปิดในวันเลือกตั้ง 

6. ท่านมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง หาก

ท่านไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้โดยไม่มีคนช่วย

7. ท่านมีสิทธิส่งบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ที่กรอก
แล้วที่เขตเลือกตั้งใดก็ได้ในเทศมณฑล

8. ท่านมีสิทธิขอรับเอกสารการเลือกตั้งในภาษาอื่นได้
หากท่านมีผู้อยู่อาศัยอื่นๆ มากพอในพื้นที่ของท่านที่จะ
ร้องขอเอกสารการเลือกตั้งในภาษาดังกล่าว

9. ท่านมีสิทธิถามค�าถามและสังเกตการณ์ขั้นตอนการ
เลือกตั้ง

	 ท่านมีสิทธิในการสอบถามคณะกรรมการเลือกตั้ง 
ประจ�าเขต และเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง เกี่ยวกับขั้นตอน
การเลือกตั้ง และได้รับค�าตอบหรือได้รับค�าแนะน�าให้ไป
หาเจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบค�าถามนั้นได ้อย่างไรก็ตาม 
หากการถามค�าถามต่อเนื่องรบกวนการปฏิบัติหน้าที ่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งสามารถ
ปฏิเสธการตอบค�าถามได้

10. ท่านมีสิทธิรายงานการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือการกระท�าที่เป็นการฉ้อโกงต่อเจ้าหน้าที่การเลือก
ตั้งท้องถิ่นหรือส�านักงานเลขาธิการแห่งรัฐ

ถ้าท่านเชื่อว่าท่านถูกปฏิเสธสิทธิใดๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือทราบเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งหรือ

พฤติกรรมไม่เหมาะสม โปรดแจ้ง สายด่วนส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นความลับของเลขาธิการแห่งรัฐที่

หมายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933 

ข้อมูลที่ท่านให้ในบันทึกค�าให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะน�าไปประมวล เพื่อส่งข้อมูลที่

เป็นทางการเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งไปให้ท่าน เช่น สถานที่เลือกตั้งของท่าน ประเด็นต่างๆ ตลอดจนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะปรากฏบนบัตรลงคะแนน

เสียง การใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนในทางการค้าถือเป็นการกระท�าต้องห้ามโดยกฎหมายและเป็นความผิดอาญาประเภทลหุโทษ 

ข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนนอาจถูกส่งไปที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนหรือบุคคลอื่นเพื่อจุดประสงค์ในด้าน

การเลือกตั้ง วิชาการ สื่อข่าว การเมือง หรือการปกครอง ตามที่เลขาธิการแห่งรัฐได้ก�าหนดไว ้ไม่สามารถน�าข้อมูลใบขับขี่และหมายเลขการประกัน

สังคม หรือลายมือชื่อที่ปรากฎบนบัตรลงทะเบียนของผู้ออกเสียงเลือกตั้งของท่านไปเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ได ้หากท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการ

ใช้ข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนนหรือต้องการรายงานการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยมิชอบ โปรดแจ้งไปที่สายด่วนส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนของเลขาธิการ

แห่งรัฐที่หมายเลข (855) 345-3933 

ผู้ออกเสียงลงคะแนนบางรายที่เผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อชีวิตอาจมีคุณสมบัติส�าหรับสถานภาพของผู้ออกเสียงลงคะแนนลับ หากต้องการข้อมูลเพิ่ม

เติม กรุณาติดต่อโครงการ "Safe at Home" ของเลขาธิการแห่งรัฐที่หมายเลขโทรฟร ี(877) 322-5227 หรือไปที่เว็บไซต ์www.sos.ca.gov

สิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของผู้ออกเสียงลงคะแนน



To reduce election costs, the State mails only one guide to each voting household. 

For additional copies of the Voter Information Guide in 
English, please contact your county elections office or call 
(800) 345-VOTE (8683). For TTY/TDD, call (800) 833-8683.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Información 
para el Votante en español, póngase en contacto  
con la oficina electoral de su condado o llame al  
(800) 232-VOTA (8682).

如需索取額外的中文選民資訊指南，請與您的縣立

選舉辦事處聯繫或致電(800) 339-2857。

ihndI maoM matdata jaanakarI maaga-diSa-ka kI Aitir> p`ityaaM p`aPt 
krnao ko ilaeÊ Ìpyaa Apnao ka]MTI caunaava kayaa-laya sao saMpk- kroM yaa 
[sa naMbar pr Ôaona kroM (888) 345-2692.

投票情報ガイドの日本語版をご希望の場合は、 
最寄の郡選挙事務所にお問い合わせになるか  
(800) 339-2865にお電話ください。

sMrab’sMeNAbEnÄm «nB&támanENnaMG~keVHeq~at CaPasaExμr 
sUmTak’Tgkariyal&yeVHeq~at exanFIrbs’G~k ÉTUrs&Bæ 
(888) 345-4917.
한국어로 된 유권자 정보 지침의 사본이 추가로 필요할 
경우 해당 카운티 선거관리 사무실로 연락하거나 다음 
번호로 전화하십시오: (866) 575-1558

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na 
Impormasyon Para sa Botante sa Tagalog, mangyaring 
makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng inyong 
county o tumawag sa (800) 339-2957.

ส�ำหรับส�ำเนำเพิ่มเติมของคู่มือส�ำหรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
เป็นภำษำไทย กรุณำติดต่อส�ำนักงำนกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำเทศมณฑลของคุณ หรือโทรศัพท์ถึง (855) 345-3933

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng Việt Ngữ, xin 
liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số  
(800) 339-8163.

OSP 14 132802

คู่มือแนะน�ำอย่ำงเป็นทำงกำรของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

วันสุดท้ายที่จะลงทะเบียนเพื่อการออกเสียงเลือกตั้ง 
วันจันทร์ที ่19 พฤษภำคม 2014

อย่าลืมไปออกเสียงเลือกตั้ง! 
วันอังคำรที ่3 มิถุนำยน 2014 
หน่วยเลือกตั้งจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น.www.voterguide.sos.ca.gov

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รัฐจะส่งคู่มือการเลือกตั้งไปให้เพียงหนึ่งฉบับต่อครอบครัว

THAI

California Secretary of State 
Elections Division 
1500 11th Street 
Sacramento, CA 95814
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